
Sanity mûní své majitele
V měsíci červnu proběhlo výběrové řízení na prodej obchodního podílu v hrádeckých Technických
službách, a. s. Společnost, jejímž jediným vlastníkem dosud bylo město, je jedním z poskytovatelů
služby dopravy raněných, nemocných a rodiček na Hrádecku a Chrastavsku. Do soutěže se přihlásili
tři zájemci. Komise vybrala společnost Automedic, s. r. o., z Višňové, která prozatím získá 30% podíl 
v Technických službách.

V posledním období se pomalu zhoršovala ekonomická situace Technických služeb. Jed ním z fak-
torů je neustálé zvyšování vstupních nákladů a současné snižování hodnoty bodu, na základě kterého
pojišťovny pro plácejí provedené služby. V květnu se zastupitelé shodli na nutnosti stabilizace společ-
nosti formou vyhledání partnera, který bude schopen zajistit zachování kvality a rozsahu dosud 
poskytované služ by. Prioritou je zajistit pro obyvatele z Hrádku a okolí službu, na kterou jsou zvyklí, 
i v dalších letech. Pokračování na straně 3

Voskové srdce
Václava Havla
bude vystaveno
na Grab‰tejnû

Když na konci loňského roku zemřel Vác-
lav Havel, loučili se s ním lidé zapalováním
svíček na stovkách míst v celé republice.
Umělci Roman Švejda a Lukáš Gavlovský
přišli s myšlenkou vytvoření velkého vos-
kového srdce právě ze zbytků těchto sví-
ček. Tvar srdce byl s Václavem Havlem úzce
spjat, často se objevoval třeba u jeho pod-
pisů. 

Plastika je dva metry vysoká a má hmot-
nost přes 2 300 kg. Srdce je otevřené a di-
váci do něj mohou vstoupit. Dosud bylo
vystaveno v Praze a v Litomyšli. Odtud ale
muselo být díky vedrům předčasně odve-
zeno do chladnějšího prostředí. Od za-
čátku července se připravuje jeho další in-
stalace na Grabštejně. V hradním sklepení,
kde srdce bez úhony přežije i letní horka,
byl položen betonový základ. Na něj jsou
postupně pokládány jednotlivé parafi-
nové cihly. Práce je to nelehká, protože
každá z cihel váží okolo 20 kg.

Pokračování na straně 3

V prázdninovém čísle:
— Krajské volby
— Donínská je průjezdná
— Ocenění hrádeckých žáků
— Mistrovství Evropy bikerů
— Hrádecké slavnosti
— Program kina, kalendárium
— Příloha: Toulání časem…

O smírčích křížích

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 zářijového čísla je 18. 8. 2012. 
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 6. 9. 2012.
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První etapa oprav povrchÛ 
komunikací byla dokonãena

V červnu byly postupně opravovány povrchy komunikací ve městě. V ulicích Liberecká, Větrná, Sme-
tanova, Sokolská, Hartavská, Na Hrázi, Zahradní, K Vulkanu a Moskevská byla zvolena vyzkoušená
technologie, která umožňuje povrch opravit bez nutnosti frézování poškozeného místa. Tím odpadá
pro řidiče nepříjemné několikadenní kličkování mezi vyfrézovanými místy. Oprava se provádí rozehřá-
tím okolí poškozeného místa pomocí plynových hořáků, následným vyplněním asfaltobetonovou
směsí a zaválcováním. Je tím docíleno i spojení starého a nového materiálu, a tudíž odpadají potíže 
s případnými spárami. Cena takové opravy přitom odpovídá cenám jiných technologií. Město za ni 
zaplatí 600 Kč za m2 vč. DPH.
Celoplošně budou letos opraveny úseky ulic Lipová, Příčná, Hartavská (u vjezdu na Barborku) a na
Dolním Sedle komunikace k Matouškům. Vít Štrupl
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
5. mimořádná schůze rady města
5. mimořádná výjezdní schůze rady města v roce 2012, konaná dne 
28. května, se zabývala těmito záležitostmi:
— vzala na vědomí informace odboru stavebního a životního prostředí 

k návrhu nového územního plánu města Hrádek nad Nisou v okrajových
částech města Václavice, Oldřichov na Hranicích a Dolní Suchá 
s tím, že k předloženému návrhu nebyly od občanů jednotlivých okra-
jových částí vzneseny žádné jiné návrhy ani připomínky.

11. schůze rady města
11. schůze rady města v roce 2012, konaná dne 30. května, se zabývala 
těmito záležitostmi:
— schválila vyhodnocení hospodářských výsledků jednotlivých příspěv -

kových organizací za rok 2011, schválila příděly do rezervních fondů 
a fondů odměn ze zlepšených hospodářských výsledků a převedení 
záporných výsledků hospodaření do hospodářských výsledků součas-
ného roku

— schválila čerpání finančních prostředků v celkové výši 34 000 Kč z re-
zervního fondu příspěvkové organizace ZŠ TGM na vybavení sborovny
a místnosti pro jednání s rodiči nábytkem

— vzala na vědomí podané nabídky, dále vyhodnocení nabídek pověře-
nou osobou a protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení 
nabídek ze dne 28. 5. 2012 ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu Management projektu Protipovodňová ochrana 
a od stra nění povodňových škod Hrádek n. N. – Zittau, schválila jako 
realizátora veřejné zakázky malého rozsahu ThMgr. Hedviku Zimmer-
mannovou za celkovou cenu 282 000 Kč

— vzala na vědomí záměry města uplatněné v návrhu zadání územního
plánu Hrádek nad Nisou z května 2012. K zařazení schválila záměry 
Zlatá výšina, průmyslová výroba v k. ú. Oldřichov na Hranicích, průmys -
lová výroba – Hrádek nad Nisou (severně od D- Plastu), z ploch výroby
změnit funkční využití na plochy smíšené městské (bydlení + služby 
v jižní části ulice Oldřichovské), bydlení městské mezi ulicemi Žitavská
a Lidická

— schválila uvolnění částky 30 000 Kč z rezervního fondu Pečovatelské
služby Hrádek nad Nisou, příspěvková organizace na výrobu a montáž
zastřešení dvou vchodových dveří v domě s pečovatelskou službou 
č. p. 700, Nádražní

— schválila smlouvu o exkluzivním zprostředkování na prodej bytové jed-
notky 731/16 se souborem nemovitostí Starý dvůr, Hrádek nad Nisou
dle nabídkového řízení a dle vlastnických práv města Hrádek n. N. pro
AVK Polypharm, s. r. o. 

— schválila uzavření smlouvy o zprostředkování prodeje nemovitostí 
s AVK Polypharm, s. r. o., pro nemovitosti č. p. 124, Donínská , Hrádek
nad Nisou (k. ú. Donín) (bývalá družina), a č. p. 130, Oldřichov 
na Hranicích, Hrádek nad Nisou (bývalá škola) za podmínek neexklu -
zivity

— vzala na vědomí informaci o výdajích v odpadovém hospodářství v le-
tech 2006–2011. Uložila odboru OIaSM zdůvodnění zvýšení nákladů na
odpadové hospodářství v letech 2010–2011.

— schválila v souladu s hodnocením hodnotící komise jako dodavatele 
veřejné zakázky malého rozsahu Obnova odvodňovacího kanálu 
Kristýna vítězného uchazeče EVOSA, spol. s r. o., se sídlem Frýdštejn 
72 za celkovou cenu 292 032,60 Kč vč. DPH

— schválila zrušení na zhotovitele stavby splašková kanalizace v ulici Slepá
v k. ú. Donín u Hrádku nad Nisou. Uložila odboru investic a správy ma-
jetku vypsat nové výběrové řízení na zhotovitele této stavby a oslovit
všechny účastníky původního výběrového řízení s termínem realizace
do 31. 8. 2012.

6. mimořádná schůze rady města
6. mimořádná výjezdní schůze rady města v roce 2012, konaná dne 
6. června, se zabývala těmito záležitostmi:
— vzala na vědomí informace odboru stavebního a životního prostředí 

k návrhu nového územního plánu města Hrádek nad Nisou v okrajových
částech města Loučná, Dolní a Horní Sedlo a Donín s tím, že 
k předloženému návrhu nebyly od občanů jednotlivých okrajových 
částí vzneseny žádné jiné návrhy ani připomínky. 

12. schůze rady města
12. schůze rady města v roce 2012, konaná dne 13. června, se zabývala 
těmito záležitostmi:
— vzala na vědomí předloženou žádost o podporu kulturní akce Hrá-

decké folkové léto pořádanou společností Kristýna, a. s., která se 
uskuteční ve dnech 17.–18. 8. 2012 v rekreačním areálu Kristýna 
v Hrádku nad Nisou, schválila poskytnutí příspěvku na akci ve výši 
10 000 Kč. Schválila bezúplatné zapůjčení stanů, lavic, pivních setů 
a košů na akci Hrádecké folkové léto formou nepeněžního plnění.

— schválila přijetí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 
1 900 000 Kč na projekt pod názvem Obnova pozemních komunikací
v souvislosti s darováním pozemků a komunikací – ul. Tovární, Har-
tavská, Lidická, most u čistírny odpadních vod

— schválila vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města
— schválila vypovězení smlouvy s Bc. Lucií Moravcovou a pověřila výko-

nem činnosti pořizovatele nového územního plánu Ing. Milana Radu,
vedoucího odboru stavebního a životního prostředí 

— schválila zařazení požadavku na zpracování regulačního plánu pro roz-
vojovou lokalitu Zlatá výšina a zařazení podnětů vlastníků pozemků
do návrhu zadání nového územního plánu

— vzala na vědomí návrh projektové dokumentace ke stavebnímu povo-
lení na rekonstrukci kaple na Uhelné od Ing. Bartoše a uložila staros-
tovi města projednat návrh s osadním výborem na Uhelné

— schválila uzavření darovací smlouvy mezi městem Hrádek nad Nisou
a D Plast-Eftec, a. s. Předmětem této smlouvy je poskytnutí finančního
daru ve výši 500 000 Kč na vybudování přímé dopravní komunikace
pro nákladní vozidla mezi ulicemi Žitavská a Větrná v Hrádku nad Ni-
sou s termínem dokončení do 30. 9. 2013. 

— uložila odboru investic a správy majetku vypsat e-aukci na zasíťování
pozemků na Zlaté výšině.

8. mimořádná schůze rady města
8. mimořádná schůze rady města v roce 2012, konaná dne 20. června, se
zabývala těmito záležitostmi:
— schválila vyhlášení zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu na

realizaci stavby infrastruktura pro výstavbu 4 rodinných domů, Hrá-
dek nad Nisou, lokalita Zlatá výšina dle projektové dokumentace 
zpracované firmou Nýdrle projektová kancelář.

13. schůze rady města
13. schůze rady města v roce 2012, konaná dne 27. června, se zabývala 
těmito záležitostmi:
— vzala na vědomí zařazení projektové žádosti Revitalizace lipových alejí

na hřbitovech v Hrádku nad Nisou do tzv. zásobníku projektů Ope-
račního programu životního prostředí

— schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého roz-
sahu na dodávku s názvem Dodavatel suchých obleků pro práci na
vodě, pod vodou a na ledu

— schválila pronájem nebytových prostor v č. p. 587 Liberecká do 
31. 12. 2012 za symbolický měsíční nájem 1 Kč bez DPH Sboru Jednoty
bratrské Chrastava s tím, že náklady spojené s tímto nebytovým 
prostorem bude společnost hradit formou zálohových úhrad (cca 
2 120 Kč) 

— vzala na vědomí předloženou nabídku firmy STAVREKOL Mníšek 
a schválila tuto firmu za zhotovitele stavby stavební opravy obřadní
síně (1. etapa) za celkovou cenu ve výši 195 302,40 vč. DPH 

— vzala na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na akci
oprava pojízdné vrstvy komunikace na Dolním Sedle (za p. Matou-
škem) a schválila výběr nejvhodnější nabídky ve výši 85 440 vč. DPH
firmy Strabag, a. s.

— vzala na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na akci
oprava pojízdné vrstvy komunikace ul. Hartavská – vjezd na Barborku
a schválila výběr nejvhodnější nabídky ve výši 59 808 vč. DPH firmy
Strabag, a. s.

— vzala na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na akci
oprava pojízdné vrstvy komunikace ul. Příčná (od č. p. 261 k č. p. 215)
a schválila výběr nejvhodnější nabídky ve výši 85 440 vč. DPH firmou
Strabag, a. s.

— vzala na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na akci
oprava pojízdné vrstvy komunikace ul. Lipová a schválila výběr nej -
vhodnější nabídky ve výši 183 840 vč. DPH firmy Eurovia CS, a. s.

— vzala na vědomí podané nabídky, dále vyhodnocení nabídek hodno-
ticí komisí a protokol o otevírání obálek ze dne 13. 6. 2012, posouzení
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a hodnocení nabídek ze dne 13. 6. 2012 ve výběrovém řízení na veřej-
nou zakázku malého rozsahu Městský park: rekonstrukce parku v ulici
Generála Svobody. Schválila v souladu s hodnocením hodnoticí ko-
mise jako dodavatele zakázky vítězného uchazeče Petr Vykrut – za-
hradní služby, Ostrava za celkovou cenu 764 800,80 Kč vč. DPH 

— schválila výběr nejvhodnější nabídky ve výši 418 880 Kč vč. DPH na
akci Splašková kanalizace PVC v ul. Slepá v k. ú. Donín u Hrádku nad
Nisou, a to firmu EVOSA, spol. s. r. o., Frýdštejn

— vzala na vědomí informace o připravované akci rekonstrukce ul. Sme-
tanova s vazbou na vyjádření správců sítí. Uložila odboru investic 
a správy majetku informovat správce sítí o realizaci akce v r. 2013. 
Schválila zrušení výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce ul.
Smetanova v Hrádku nad Nisou – oprava komunikace a chodníků z dů-
vodu vyjádření správců sítí a pověřila odbor informovat vítězného
uchazeče, Technické služby města LIberce, a. s., o zrušení výběrového
řízení na zhotovitele stavby.  

— vzala na vědomí informaci o plnění smlouvy o umístění a užívání 
výlepových plakátovacích ploch uzavřené s panem Jiřím Jarošem. Vzala
na vědomí návrh možného dalšího postupu správy a zajištění výlepo-
vých ploch v Hrádku nad Nisou po ukončení smlouvy s panem Jaro-
šem a uložila odboru ODK připravit do 30. 4. 2013 návrh pod mínek
pro vypsání zadávacího řízení na zajištění výlepových ploch v Hrádku
nad Nisou a předložit jej na jednání rady města.

— schválila změnu rozpočtu OV Oldřichov na Hranicích a uvolnění fi-
nančních prostředků ve výši 50 000 Kč na zajištění přeložení odtokové
trubky z rozpočtu OV (rezerva)

— schválila smlouvu o převodu části obchodního podílu společnosti TS
HRÁDEK, s. r. o. 

— zrušila výběrové řízení na výběr zhotovitele na veřejnou zakázku Od-
borné a organizační zajištění zadávacího řízení pro zadání veřejné 
zakázky – Splašková kanalizace a vodovod ulice Souběžná a Dubová,
Hrádek nad Nisou z důvodu zpřesnění zadávacích podmínek

— schválila výběr zhotovitele na veřejnou zakázku Zadávací dokumen-
tace pro výběr zhotovitele  Splašková kanalizace a vodovod ulice Sou-
běžná a Dubová, Hrádek nad Nisou firmu MAXI Group za nabídkovou
cenu 46 800 Kč s DPH

— schválila výběr zhotovitele na veřejnou zakázku Projektová dokumen-
tace – Spojka ulic Žitavská a Větrná – firmu Ing. Libor Klus za nabíd-
kovou cenu 85 000 Kč.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
5. zasedání zastupitelstva města
5. zastupitelstva města v roce 2012, konané dne 23. května, se zabývalo
těmito záležitostmi:
– schválilo odkup 154 listinných akcií na jméno, přičemž jmenovitá 

hodnota 1 ks akcie je 10 000 Kč, emitovaných společností Kristýna, a. s.,
od jejich vlastníka paní Evy Peukerové za celkovou dohodnutou cenu
600 000 Kč. Schválilo úhradu z kapitoly rezerva města.

– schválilo projektový záměr a podání žádosti o dotaci na projekt Česko-
německy ekohravě žadatele ZŠ Lidická do Fondu malých projektů eu-
roregionu Nisa – Program přeshraniční spolupráce 2007–2013 CÍL 3
Svobodný stát Sasko – Česká republika

– vzalo na vědomí zápis Správní rady Fondu rozvoje Václavic a Uhelné ze
dne 14. 5. 2012, schvaluje zapůjčení volných finančních prostředků 
z účtu FRVU v celkové maximální výši 1 100 000 Kč na běžný účet města
v průběhu roku s termínem vrácení na účet FRVU k 31. 12. 2012. Schvá-
lilo poskytnutí prostředků pro financování projektové dokumentace na
rekonstrukci bývalé kapličky na Uhelné ve výši 29 500 Kč včetně DPH 
z účtu FRVU. 

– pověřilo radu města provedením zveřejnění záměru prodeje majetko-
vého podílu společnosti TS Hrádek, s. r. o., včetně schválení konečných
podmínek záměru prodeje po projednání s předsedy zastupitelských
klubů a schválení hodnoticí komise.

6. zasedání zastupitelstva města
6. zasedání zastupitelstva města v roce 2012, konané dne 20. června, se
zabývalo těmito záležitostmi:
– schválilo záměr a podanou projektovou žádost do 2. výzvy Ministerstva

financí ČR, která je určená obcím pro odstraňování srpnových povod-
ňových škod z roku 2010 z Fondu solidarity EU prostřednictvím rozpočtu
Libereckého kraje

– schválilo vrácení dotačních prostředků Ministerstva pro místní rozvoj

ČR v celkové výši rozpočtového limitu 973 980 Kč, které byly městu 
poskytnuty na akci Obnova ulic a mostů po povodních v Hrádku nad
Nisou (Václavice) (o prostředky je žádáno z Fondu solidarity EU)

– schválilo přijetí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 
1 900 000 Kč na projekt pod názvem Obnova pozemních komunikací
v souvislosti s darováním pozemků a komunikací ul. Tovární, Hartavská,
Lidická, most u čistírny odpadních vod

– vzalo na vědomí předložené rezignace členů a předsedkyně Osadního
výboru Václavice, odvolalo členy Osadního výboru Václavice pana Petra
Housu, pana Petra Grofa, předsedkyni OV paní Ivu Červenou a k datu
30. 6. 2012 pana Radka Petra a Jaroslava Sklenáře z důvodu rezignace
na členství v OV a uložilo odboru dotací a kultury vypsat v průběhu 
měsíce září r. 2012 nové volby do osadního výboru Václavice

– schválilo smlouvu o úvěru pro TJ Slovan Hrádek nad Nisou, který bude
použit na předfinancování projektu podpořeného z FMP ERN Nisa

– schválilo závěrečný účet města za rok 2011 včetně zprávy nezávislého
auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011 
s výhradami nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření, které nezpůsobily škodu, a doporučuje přijmout tato opa-
tření: 
– měsíčně se bude provádět kontrola dodržování účtování o proda-

ném majetku k datu uskutečnění účetního případu v souladu s účet-
ními předpisy interní kontrolou 

– při inventarizaci bude provedena důsledná kontrola účtování o kur-
zových rozdílech k pohledávkám evidovaných v cizí měně v souladu
s účetními předpisy. 

– schválilo 2. změnu rozpočtu města pro rok 2012 v celkové výši 
253 041 799,23 Kč

– schválilo udělení Výroční ceny města Hrádek nad Nisou panu Luďku
Velemu za dlouholetou práci v oblasti kultury a péči o hrad Grabštejn

– vzalo na vědomí provedení výběrového řízení na prodej obchodního
podílu TS HRÁDEK, s. r. o., schválilo na základě doporučení hodnoticí
komise jako vítězného zájemce společnost Automedic, s. r. o. 

¤editelé hrádeck˘ch 
‰kolsk˘ch zafiízení pokraãují

Na základě uskutečněných konkurzních řízení na ředitele školských 
zařízení ve městě, která po jednomyslném doporučení zastupitelstva 
vyhlásila rada města, zůstávají všichni ředitelé hrádeckých mateřských 
a základních škol, kterých se konkurzy týkaly, na svých místech. Do kon-
kurzů se, kromě jediného zařízení, kterým byla MŠ Oldřichovká, přihlá-
sili stávající ředitelé. Na MŠ Oldřichovská byly uchazečky dvě. Komise
nakonec jednohlasně doporučila radě města schválit stávající ředitelku.
Všichni ředitelé byli v souladu s novelou školského zákona jmenováni 
do svých funkcí na dobu šesti let.

Vlastní konkurzní řízení se uskutečnila v pondělí 28. 5. 2012, na těchto
konkurzech všichni ředitelé obhájili svou pozici před komisí na jedničku. 

V souladu s novelou školského zákona se konkurzní řízení netýkalo
Základní školy v Doníně, kde svou funkci vykonává paní ředitelka na zá-
kladě konkurzního řízení od srpna roku 2010. Pro toto zařízení přichází
v úvahu konkurz na základě novely školského zákona v roce 2014.

Josef Horinka

Termíny schůzí 
rady města a zasedání zastupitelstva města 

na druhé pololetí r. 2012 

Schůze rady města
11. 7., 1. 8., 22. 8., 5. 9., 19. 9., 3. 10., 17. 10., 31. 10., 14. 11.,

28. 11., 12. 12. 

Zasedání zastupitelstva města
29. 8., 26. 9., 24. 10., 21. 11., 19. 12.
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Voskové srdce Václava Havla
bude vystaveno na Grab‰tejnû

Dokončení ze strany 1
Voskové srdce Václava Havla bude na Grabštejně k vidění od čtvrtka

19. červen ce. Vidět jej budou moci i návštěvníci XX. benefičního koncertu.
O tom, jak dlouho poté ještě na hradě srdce zůstane, není rozhodnuto.
Stěhovat by se mělo na ruzyňské letiště, kde je pro něj ale potřeba při-
pravit prostor.

Sanity mûní své majitele
Dokončení ze strany 1

Mezi požadavky na zájemce o získání podílu v Technických službách
proto byly zkušenosti a praxe s poskytováním služby, uzavřená smlouva
s pojišťovnou, vlastnictví minimálně dvou sanitních vozů a zajištění stálé
dostupnosti včetně telefonního dispečinku 24 h denně. 

Zájem o odkoupení části podílu v Technických službách projevily spo-
lečnosti Automedic, s. r. o., Česká sanita, s. r. o., a Jiří Kureš. „Vítězného
uchazeče vybírala komise, do níž jmenoval svého zástupce každý ze sub-
jektů zastoupených v zastupitelstvu města a jejímiž členy byli také lékaři
z Hrádku nad Nisou. Předsedou komise byl p. Miroslav Řezníček. Hod-
nocení se nakonec nezúčastnil p. Jaroslav Poláček, který se omluvil z dů-
vodu možné podjatosti. Komise stanovila pořadí na základě předlože-
ných podnikatelských záměrů a nabídnuté ceny za odkup obchodního
podílu. Jako nejlepší byla vyhodnocena nabídka společnosti Automedic,
druhá byla nabídka České sanity a třetí nabídka p. Jiřího Kureše,“ shr -
nuje výsledky výběrového řízení starosta města Martin Půta.

Zastupitelstvo města v červnu výběr komise potvrdilo. Společnost
Automedic nabídla za 100 % podílu v Technických službách sumu 
400 tisíc korun. Po podepsání smlouvy s městem Hrádek nad Nisou za-
platí společnost Automedic 30 % z této sumy výměnou za 30 % podílu.
Smluvně má společnost zajištěno předkupní právo na zbytek podílu,
které bude moci uplatnit, pokud do konce roku 2013 bude plnit všechny
smluvní podmínky. Mezi ty patří také to, že společnost musí před využi-
tím předkupního práva zakoupit nové vozidlo. 

Společnost Automedic, s. r. o., působí v oboru od r. 2004. Prozatím
působila především na Frýdlantsku. Její sanitní vozový park tvoří 5 auto-
mobilů Volkswagen Transporter vybavených moderními polohovacími
lehátky a sedačkami. Společnost každým rokem nakupuje nový sanitní
vůz. Automedic má podepsané smlouvy s deseti zdravotními pojišťov-
nami. Výhodou pro hrádecké pacienty může být operativní nasazení
dalších vozidel Automedicu v případě neočekávaného vytížení místních
vozidel. Vít Štrupl

Doprava ranûn˘ch, 
nemocn˘ch a rodiãek

V březnovém čísle HRÁDECKA se mohli čtenáři dozvědět, že doprava ra-
něných, nemocných a rodiček je v Hrádku nad Nisou ohrožena špatnou
finanční situací poskytovatele této služby. Trochu se přitom pozapom-
nělo, že od roku 2004 poskytuje stejné dopravní služby jako společnost
Technické služby, s. r. o., také Jiří Kureš. Po pravdě, ono se nezapomnělo.
Bylo to cílené, stejně jako aktivita pana starosty ve stejném období, když
obcházel hrádecké praktické lékaře a přesvědčoval je, aby dopravu
DRNR zadávali pouze Technickým službám. Přitom ze zákona o veřej-
ném zdravotním pojištění má pacient právo žádat jakoukoliv dopravní
zdravotnickou službu, kterou si dle svého uvážení sám vybere. To platí
pro převoz z kteréhokoliv nebo do kteréhokoliv zdravotnického zařízení.
Nikdo nechtěl slyšet můj návrh, že převezmu dopravu i za Technické
služby, a tak bylo vypsáno výběrové řízení na prodej Technických služeb.
Hlavním kritériem byla stanovena cena. To ale bude firmy nutit vydělá-
vat za každou cenu a tím se může snížit kvalita služeb. Vím, že řada 
dopravních společností DRNR praktikuje dopravu pacientů především 
s ohledem na efektivitu dopravy a realizuje jízdu až po úplném naplnění
sanitního vozu (někdy i přeplnění). Přihlásil jsem se a chtěl přesvědčit
kvalitní nabídkou služeb, ale vše dopadlo podle očekávání. Velké do-
pravní firmy, které neznají místní situaci a podřizují kvalitu služby zisku,
nabídly větší cenu. Přesto nekončím. Mám totiž stále co nabídnout. Já
svoji službu podřizuji potřebám klientů.

Jiří Kureš

StráÏníci mûstské policie
posílili noãní sluÏby

Realitou posledních dnů v Hrádku nad Nisou je zvýšené množství 
krádeží v nočních hodinách. Jde přitom většinou o drobné krádeže se
škodou do pěti tisíc korun. Zloděje přitom často nezastaví ani relativně
frekventovaná místa, neváhají přelézat ploty a krást na zahradách a dvo-
rech domů uprostřed města. „Rozhodli jsme se okamžitě změnit rozpis
služeb strážníků městské policie tak, aby byli ve službě po celou noc.
Hlídky jsou společné s Policií ČR. Vyvineme maximální úsilí, abychom
zajistili bezpečnost ve městě,“ říká starosta města Martin Půta. 

Po dohodě s Policií ČR slouží nyní v Hrádku nad Nisou v noci v terénu
dvě hlídky. „Potřebujeme také pomoc obyvatel. V případě, že uvidí po-
dezřelé osoby, je potřeba upozornit buď strážníky městské policie, nebo
Policii ČR,“ žádá Jan Krečman, velitel hrádecké Městské policie. 

Situací ve městě se zabývali i zastupitelé. Výsledkem bude navýšení
počtu městských strážníků. V současnosti jich je ve službě pět.

Na začátku června byl rozšířen kamerový systém. Ke třem kamerám,
které monitorují Horní náměstí a přilehlé ulice, přibyla čtvrtá, která je
umístěna v městském parku.

Další informace z městské policie
Ve druhém čtvrtletí letošního roku se strážníci zaměřili na kontrolu par-
kování vozidel, a to nejen v centru města. Nadále probíhá kontrola do-
držování vyhlášky o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostran-
stvích. Společně s Policií ČR byla provedena kontrola se zaměřením na
požívání alkoholických nápojů mládeží v klubu M a v hernách a barech
ve městě.

Od dubna do června řešila městská policie 410 událostí. Zazname-
nala 84 přestupků v dopravě, 15 porušení obecně závazných vyhlášek
města, v pěti případech byly řešeny drobné krádeže.

Třikrát se strážníci potýkali s agresívním psem. Do městského parku 
a k hasičské zbrojnici vyjížděli k případům pokousání, další pes ohrožo-
val zdravotníky zasahující u pacienta.

Na podnět městské policie se inspekce životního prostředí zabývá 
nákladem polyuretanových desek, který mířil na kamionu do areálu 
bývalého Bekonu, přičemž řidič neměl k nákladu doklady. Dvakrát zasa-
hovali strážníci u pokusů o sebevraždu. Jednou v bývalém Vulkanu, po-
druhé na Dolním Sedle.

Na závěr upozornění nejen pro řidiče: v Husově ulici byla umístěna
dodatková tabulka, která umožňuje jízdu cyklistů v protisměru (ve
směru od průmyslové zóny na náměstí). Cyklisté tak mohou legálně
projíždět do centra města nejkratší cestou, ale je potřeba dbát zvýšené
opatrnosti.

Vít Štrupl

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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Veletrh poskytovatelÛ 
sociálních sluÏeb

Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou se zúčastnila dne 6. 6. 2012 
4. ročníku Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb Libereckého kraje,
který se konal v konferenčním sále Expo v centru Babylon v Liberci. Naše
organizace tímto využila možnost prezentovat široké veřejnosti naše
služby, které klientům z Hrádku nad Nisou a okolí poskytuje. Součástí
dne byl i pestrý doprovodný program a prodejní výstavka poskytovatelů
služeb. Mgr. Šárka Jeníčková, ředitelka

Donínská je plnû prÛjezdná
Po téměř roce je opět plně průjezdná Donínská ulice. V druhém červen-
covém týdnu mohl být po položení nového povrchu odstraněn semafor.
Na místě, kde velká voda strhla kus břehu i z chodníkem, byla vybudo-
vána opěrná zeď, která vydrží i nápor vody v tomto exponovaném
místě. Za zdí zbylo i dost místa na nový chodník a oddělovací zatrav-
něný pás.

Další stavbou, která se posunula kupředu, je vjezd do jižní části 
areálu Kristýna. V místě, kde stával mostek, v posledních deseti letech již
dvakrát stržený povodní, je průleh, pod kterým může voda volně prou-
dit a v případě vyššího stavu se přes něj snadno přelije.

Mistrovství Evropy 
seniorÛ v lehké atletice

Dne 16. srpna vypukne v Trojzemí největší sportovní akce v historii – Mi-
strovství Evropy seniorů v lehké atletice. Pořadatelé mají přihlášených
bezmála 4 000 závodníků v kategoriích od 35 do 95 let. Někteří budou
soupeřit ve více disciplínách, na start soutěží se tak postaví přes 
7 500 sportovců. Připočteme-li doprovod, rozhodčí a organizátory, za-
žije region Trojzemí opravdu velkou sportovní událost, která přispěje
kromě jiného i k propagaci místa, které ještě donedávna dělily hranice. 

Pro Mistrovství Evropy seniorů v lehké atletice nejsou hranice překáž-
kou. Většina soutěží se odehraje na stadionu v žitavské městské části
Weinau, část soutěží proběhne v polském Zhořelci. Hrádek nad Nisou
zažije závod chodců a maraton. Chodecká soutěž proběhne 22. srpna,
maraton 25. srpna. Tratě využívají Žitavskou ulici a část Loučné. V době
soutěží budou tyto ulice zcela uzavřené a je potřeba s tím počítat.

Podrobné informace najdete na internetových stránkách
www.evacs2012.com. Jsou k dispozici i v českém jazyce.

Úplné uzavírky v Hrádku nad Nisou v době konání Mistrovství
Evropy seniorů v lehké atletice:
22. srpna, závody v chůzi: ulice Žitavská až po křižovatku s kruhovým ob-

jezdem u Kristýny 
25. srpna, maraton: cesta od hraničního přechodu v Hartavě, dále Har-

tavská kolem staré celnice až po most u Wienerů, most u Wienerů, 
Lidická kolem paneláčku u Pragovky a dále kolem čistírny odpadních
vod, cesta kolem tenisových kurtů, trasa pokračuje vlevo do ulice 
U Koupaliště a dále do Moskevské. Žižkovou ulicí se maratonci dosta-
nou na Žitavskou, po které pokračují až na hraniční přechod a dále
přes Polsko do Žitavy. Tento okruh poběží závodníci v maratonu čtyři-
krát. Provoz na křižovatce s kruhovým objezdem u Kristýny bude ome-
zen: pro průjezd bude uvolněn ve chvílích, kdy se zde nebudou po-
hybovat závodníci.

Letos nás ãekají volby do
krajsk˘ch zastupitelstev

V termínu 12. a 13. října letošního roku se v České republice uskuteční
volby do krajských zastupitelstev. Dle zákona o volbách do zastupitel-
stev obcí se mění volební okrsky mimo jiné v případě zvýšení nebo sní-
žení počtu voličů ve volebním okrsku o jednu třetinu, přičemž se volební
okrsky vytvářejí tak, aby zahrnovaly přibližně 1 000 voličů.

Vzhledem k tomu, že při volbách do zastupitelstev obcí konaných 
v říjnu 2010 dosáhl okrsek č. 1 počtu 1 322 voličů tj. vyššího o jednu 
třetinu, než stanoví zákon, a volební okrsek č. 2 měl naopak počet 
voličů 926, rozhodl starosta v souladu s ustanovením § 26 odst. 2 zák. 
č. 491/2001 Sb. o změně volebního okrsku č. 1 a volebního okrsku č. 2
tak, že se hranice volebního okrsku č. 1 posunuly a do volebního okrsku
č. 2 se přesunují následující domy na ulici Liberecké (čp. 349, 376, 395,
350, 382, 351, 306, 315, 316, 362, 364, 383, 393, 416, 339, 340, 412, 446,
347, 396), Zahradní (394, 384, 492, 493, 516, 503, 497, 524, 687), Jílové
(371), Zelené (416) a Na Příkopech (391, 424, 352, 386, 719, 650, 473,
474, 475, 476, 237, 532, 517, 498, 429, 433, 432, 477, 484, 480, 481, 483,
184, 434, 686, 789, 790, 802).

Pro voliče z uvedených domácností to znamená, že jejich volební
místností pro příští a další volby bude místnost v mateřské škole, Libe-
recká 607 na horním sídlišti. O uvedené změně budou příslušní voliči
ještě informování aktuálně před volbami.

Informace pro obãany 
k tfiídûní plastÛ do Ïlut˘ch

kontejnerÛ
Do žlutých kontejnerů na tříděný odpad, které dříve sloužily jen pro

ukládání PET láhví, se nyní mohou ukládat i tyto další komodity: 

PET – lahve, plastové kelímky, plastové nádoby od kosmetiky 
a potravin, plastové fólie.
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Rádio va‰eho kraje
Denně mapujeme dění z Libereckého kraje, přiná-
šíme čerstvé zprávy a zajímavé reportáže z celých

severních Čech. Začínáme již od 5 hod. a Dobrým ránem na Severu
vás až do 9 hod. provází moderátoři Tomáš Beneš nebo Petr Beran.
Dopolední Expres je zakončený Tandemem Jana Rosáka, který si vždy
rád pohovoří se zajímavými osobnostmi. Od 13 hod. a 16 hod. se na
vás těší Míra Tartárek, který Vám plní vaše písničková přání.

Mezi 14 hod. a 16 hod. uslyšíte z éteru ČRO Sever známý hlas Ivety
Kalátové či Davida Hamra a v této dvouhodinovce si můžete zasoutě-
žit o zajímavé ceny či vstupenky na kulturní představení. V podvečer-
ním čase vás mluveným slovem opět provede David Hamr. A mimo-
chodem vždy v úterý a ve čtvrtek po 17.30 vysíláme pořad o neza-
městnanosti. Přejeme vám pohodový poslech a pěkné letní dny. 

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

V polovině června hostila polská Bogytania 16. Oslavy Trojzemí. Na pro-
gramu se tradičně podílí obyvatelé měst Malého trojúhelníka, tedy 
i Hrádku nad Nisou. Na pódiu v sobotním odpoledni vystoupily břišní
tanečnice pod vedením Lenky Maťkové, taneční soubor Stormáčik Mirky
Mišotové, chlapecké dechové trio Páni kluci, které vede Ladislav Douša,
a kroužek country tanců Mladí známí.

Pořadatelé připravili také pěveckou soutěž, kterou za českou stranu
obsadily žákyně ZŠ Lidická Tereza Kalfeřtová a Martina Jirků a z donín-
ské školy Danielle Sitte.

Poděkování za reprezentaci města patří také fotbalovému a streetbal-
lovému mužstvu. Pozornost návštěvníků Oslav Trojzemí poutaly vozy
Technického muzea v Hrádku, za vstřícnost děkujeme hlavně p. Mareč-
kovi a p. Dřevikovskému.

Aby na nás koukali
správnû

Ve dnech 11. a 12. června 2012 se již třetím rokem uskutečnil projekt
Koukají na nás správně?, který jako preventivní vyšetření zraku před-
školních dětí na území města Hrádek nad Nisou realizovalo nestátní
zdravotnické zařízení Prima Vizus, o. p. s. 

Přestože toto terénní preventivní vyšetření zraku není hrazeno 
zdravotními pojišťovnami, díky finančním prostředkům od města Hrá-
dek nad Nisou mohlo být provedeno pro rodiče dětí bezplatně.

„Cílem projektu je včasné odhalení případných dioptrických vad 
u dětí, zahájení účinné léčby a předcházení tak dalšímu zhoršování
zraku, zejména vzniku tupozrakosti,“ uvádí autor projektu a ředitel 
organizace Robert Plachý.

To, že dítě špatně vidí, mnohdy nezjistí ani rodiče, jelikož dítě samo
na problém neupozorní. Důsledkem špatného vidění může být zhor-
šená prostorová orientace, špatná motorika a koordinace pohybů dítěte.
Oční vada je pak často odhalena až ve škole, kdy má dítě problémy se
čtením a psaním. Pro včasné odhalení oční vady je proto preventivní vy-
šetření zraku nezbytné. 

„Speciální videokamera, kterou se vyšetření provádí, dokáže odhalit
jak dioptrické vady (dalekozrakost, krátkozrakost), tak třeba patologické
zakřivení optického aparátu oka (astigmatismus) nebo šilhání. Všem 
vyšetřeným dětem je zaslán certifikát o vyšetření. 

Preventivní vyšetření se uskutečnilo v mateřských školách v Hrádku
nad Nisou, kde byl kontrolován zrak u 191 dětí předškolního věku. Oční 
dioptrická vada byla přístrojem zjištěna celkem u 9 dětí. Tyto děti byly
následně doporučeny k podrobnému vyšetření očním specialistou, který
tak může ihned zahájit korekci zjištěné vady zraku dítěte. 

Ing. Andrea Žejdlová, Prima Vizus, o. p. s. 

Pfií‰tí Oslavy Trojzemí bude hostit Hrádek
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Podûkování sponzorÛm a pofiadatelÛm
dûtského dne

Tradiční oslavy Dětského dne na Kristýně letos proběhly 2. června. Přes
chladnější počasí se ho zúčastnilo 560 dětí. Oslavy by nebylo možné 
v tomto rozsahu uspořádat bez peněz sponzorů a pomoci desítek
dobro volníků, kteří zajišťují doprovodný program a jednotlivá stanoviště
s úkoly. Všem, kteří se nějakým způsobem na úspěšném Dni dětí podí-
leli, patří poděkování:
Sponzoři dětského dne:
Areca exotic flora – Pavel Matěcha; Auto Hataš, s. r. o.; Böhmová Blanka –
ČS PAP OIL; D PLAST-EFTEC, a. s.; Drogerie Vlastimil Kubín; Ernst Bröer,
spol. s r. o.; František Žána – autoškola; Hagal, s. r. o.; Horinka Josef;
HPZ, o. s.; H – therma, a. s.; Hospodářské družstvo Nisap; INPLYTO 
Raban a syn; IVP Metall, s. r. o.; Jaromír Hreha – HR GRIL; Jiří Bistiak,
osobní a nákladní autodoprava; JOSTAV, spol. s r. o.; Kovovýroba 
Peřina, s. r. o.; KSM Castings CZ, a. s.; Lersen CZ, s. r. o.; MAXEL, s. r. o.;

Nýdrle Zbyněk – projektová kancelář; Pekařství Karel Endler; Pískovny
Hrádek, a. s.; Propos Prouza, spol. s r. o.; PULSKLIMA, spol. s r. o.; Půta
Martin; Pohřební služba Bartosch; Sdružení Vietnamců v Hrádku n. N.;
Sladký Jan; Sparkasse Oberlausitz – Niederschlesien; TOTEX, s. r. o.; 
Trafika Urbánková; Tristone Flowtech Czech Republic, s. r. o.; Urbánek
Ladislav; Václav Větrovský V + V Elmar; Valbek, spol. s r. o.; Výroba stuh –
Elas, s. r. o.; DDM Drak; město Hrádek n. N.; Kristýna, a. s.

Doprovodné atrakce zajišťovali:
Praktická škola Loučná 
Klub horolezců Hrádek 
Hospodářské družstvo Nisap – Petr Dlouhý – paintball
Technické muzeum Hrádek 
SDH Hrádek 
Vodní a záchranná potápěčská služba Liberec
Zdravotní záchranná služba Libereckého kraje
Český červený kříž Liberec
Klub motorkářů Hrádek (RockMoto vejkend)
Biketrial – Jan Šilhán
Kristýna, a. s.
DDM Drak
Klub seniorů Hrádek

Kulisy malovaly děti ze ZŠ Lidická, ZŠ T. G. 
Masaryka a Výtvarné školičky
Jednotlivá stanoviště kolem jezera zajistili:

MŠ Oldřichovská
MŠ Donín
MŠ Václavice
MŠ Liberecká
Základní škola praktická 
a MŠ Loučná
Chaloupkovi a Palasovi
Volejbalový klub Hrádek
Český rybářský svaz Hrádek 
ZŠ Lidická 
DDM Drak
Kristýna, a. s.



8

M· Rosniãka a M· Sluníãko
ve Vysokém nad Jizerou

Rok se s rokem opět sešel a máme tu květen – měsíc, kdy každoročně vy-
rážíme s dětmi za horskou přírodou a svěžím vzduchem. Tentokrát jsme
si pro svůj pobyt vybrali Vysoké nad Jizerou s hotelem Větrov, známým
také jako Kramářova vila, která bývala letním sídlem Kramářovy man-
želky.

S ubytováním jsme byli velice spokojeni. V prostorných pokojích 
a rozlehlých chodbách si děti připadaly jako na zámku.  Po obědě a krát-
kém odpočinku jsme nedočkavě vyšli prozkoumat městečko a jeho
blízké okolí. Postupně jsme objevovali důležité budovy – třeba poštu, 
z které pošleme pohledy s pozdravy svým nejbližším, dům Krakonoš,
muzeum, jehož návštěvu jsme naplánovali hned na druhý den, cuk-
rárnu, vysockou pekárnu, z níž se linula vůně chleba a koláčů snad až do
Krakonošovy zahrádky, malebný kostelík a pak také pěkný park, malé,
ale moderní a udržované dětské hřiště, a dokonce jsme nakoukli i za
bránu tichého a trošku tajuplného hřbitova. Nedaleko hotelu jsme pak
objevili lyžařský vlek a sjezdovku, na jejíž trávě se teď zjara vesele popá-
saly ovce a z jejíhož vršku se nám otevřel nádherný výhled na Krkonoše
a Sněžku ještě stále s čepicí bílého sněhu. Však jsme se sami na vlastní
kůži přesvědčili, že zima na horách se jaru jen tak lehce nevzdá. Překva-
pila nás dokonce i jemným sněžením. To nás však neodradilo. Navzdory
zimě jsme si zahráli hru Hledáme poklad na způsob stopované a do-
konce jsme si poměřili síly na sportovní olympiádě v běhu, skoku a hodu
tenisovým míčkem. Ale to nejkrásnější překvapení nás čekalo na maš-
karním reji. Přišel za námi sám vládce hor Krakonoš! Vypadal tak, jako
by vystoupil z Krkonošských pohádek, a moc pěkně nám o svých horách
povyprávěl.

A tak se náš pětidenní pobyt plný nových zážitků, sportování a vý-
šlapů nachýlil ke konci a na nějaké stýskání, nebo snad dokonce pláč ne-
byl vůbec čas. Užili jsme si to všichni a můžeme vám vřele Vysoké nad
Jizerou doporučit ! p. uč. Málková z Rosničky (MŠ Donín)

Ahoj ‰kolko, ‰kola volá!
Přišel první letní den a s ním naše loučení s mateřskou školou. Dopo-
ledne jsme zhlédli pohádku Muzikantský rok, ve které jsme se seznámili
s mnoha hudebními nástroji. Poté jsme byli vílou Štěstěnou pasováni na
prvňáčky. Odpoledne nás čekalo velké dobrodružství. Podle značek
jsme se vydali na tajný výlet, cestou plnili různé úkoly a na konci hledali
poklad. Podařilo se nám najít poklady dva: skákací míček pro každého 
z nás a společný poklad – paní ředitelku! Čekala nás ještě výtečná pizz
a a dovádivý večer a noc ve školce. Ráno na nás zbýval už jen jeden úkol:
zavěsit do zvonečkové chaloupky každý svůj zvoneček na památku a za-
zvonit na lodní zvon: Odplouváme, náš cíl je škola! 

MŠ Oldřichovská 

Toulky krajem pohádek
Stejně jako každým rokem, vydali jsme se letos opět na závěrečný tří-
denní školní výlet.

Tentokrát směr Jičín – kraj pohádek. Již před výletem jsme si předčí-
tali z knihy O loupežníku Rumcajsovi, seznámili se se všemi postavič-
kami z lesa Řáholce i s autorem a ilustrátorem této pěkné knihy. Teď se
děti měly možnost podívat do Rumcajsova kraje osobně.

Ještě první den odpoledne, hned po ubytování a vybalení, jsme se 
vydali autobusem do Prachovských skal a odtud jsme už po svých prošli
Cipískovu stezku. Cestou jsme plnili nejrůznější úkoly a na závěr si pro-
hlédli jeskyni, kde údajně Rumcajs s celou svou rodinou žil.

Zbytek dne jsme si v kempu zahráli soutěživé hry, děti dostaly za úkol
vyplnění pohádkového testíku a večer po vyhodnocení jsme si všichni
společně opekli buřtíky.

Ve čtvrtek jsme dopoledne věnovali opět soutěžím, jako bylo lovení
rybiček ve Volšovečkově rybníčku nebo na ševce Rumcajse – šití botek na
čas.

Po výtečném obědě v místní restauraci jsme navštívili hrad a zámek
Staré Hrady, kde jsme se nechali unést atmosférou čarodějné pohád-
kové prohlídky do říše skřítků a skřetů, kde nás pravý templář provedl
hradním sklepením plným pohádkových bytostí a vyprávěl zajímavé 
příběhy a pověsti o obyvatelích zdejšího sklepení. A protože nám počasí
opravdu velmi přálo, po prohlídce – hurá na koupaliště. Tady se děti do-
syta vyřádily. Unaveni a plni zážitků jsme se vraceli do kempu, kde nás
po večeři čekala diskotéka se spoustou soutěží a karaoke.

I přes únavu děti doslova ožily a řádily až do setmění, měli jsme co
dělat, abychom je dostali do postýlek.

Poslední den jsme ještě navštívili centrum Jičína a Rumcajsovu šev -
covnu, kde žil švec Rumcajs – pohádková postava z knih autorů Václava
Čtvrtka a Radka Pilaře.

K uskutečnění nádherného pohádkového výletu děkujeme Krajskému
úřadu Libereckého kraje, městu Hrádek nad Nisou, nadaci Škola hrou 
v Liberci, panu Jiránkovi z Autokempu Rumcajs v Jičíně, kolektivu res-
taurace Rumcajs v Jičíně, rodině Čápově za finanční dar a všem rodičům
žáků za pomoc a podporu.

účastníci výletů, Základní škola praktická a MŠ – Loučná
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Ke konci školního roku patří jeho hodnocení. Kromě vysvědčení, kde se
hodnotí pouhými známkami, se v Hrádku stalo tradicí odměnění těch
nejlepších žáků také na městském úřadě. A zde se již nehodnotí jen
známkami, ale k dobru se přičítají také další aktivity ve škole nebo třeba
fakt, že se někdo dokázal výrazně zlepšit. Zvláštní kategorií je pak osob-
nost školy. K jejímu získání nestačí jen mít samé jedničky.

Nejlepší žáci ze všech hrádeckých škol letos převzali ocenění od 
starosty města Martina Půty a místostarosty města Josefa Horinky 
27. června. 

Ze základní školy praktické v Loučné to byli Sabina Poltrová, Rudolf
Kyca, Tomáš Horváth a za největší zlepšení Loreta Farkašová.

Ze základní školy Donín byli oceněni Petr Svoboda, Michal Oreský 
a Anna Rojíková. Za největší zlepšení Kristian Kači a osobností školy se
stal Václav Chaloupka.

Ze základní školy Lidická se nejlepšími žáky stali Jan Pokorný, Martina
Jirků, Kateřina Skočejová (1. st.), Adam Gelatka, Šárka Soukupová a Sára
Stryová (2. st.). Cenu za největší zlepšení dostala Sára Stryová. osob-
ností školy byl vyhlášen Martin Poláček.

Nejlepšími žáky ve škole T. G. Masaryka byli vyhlášeni Pavel Šimůnek,
Anna Kořínková, Aleš Brát (1. st.), Michaela Fritschová, Markéta Hotma-
rová a Kateřina Bradáčová (2. st.). Ocenění pro „skokana“, který se do-
kázal nejvíce zlepšit, dostal Tadeáš Kavan. Titulem osobností školy se
může pyšnit Lucie Postlová.

Gratulujeme!

V závěru školního roku se vyhodnocuje také celoroční soutěž ve sběru
tříděných odpadů. V kategorii kolektivů vyhráli žáci II. A ze školy Lidická.
Za nimi skončila na druhém místě IV. třída ze ZŠ Donín a IV. A opět ze
školy Lidická.

V kategorii jednotlivců byli nejlepšími sběrači papíru Petra Jiroutová 
a Markéta Lupačová ze ZŠ Lidická, na třetím místě byla Šárka Dumková
z donínské školy. Nejvíce vytříděných PET láhví do školy dopravila 
Dominika Kabátková a Tereza Martincová z Lidické, třetí byla opět 
Šárka Dumková z Donína. Nejlepším sběračem krabic od nápojů (tetra-
paků) byla opět Dominika Kabátková, na druhém místě byl Ondřej 
Čermák (oba z Lidické) a opět třetí byla Šárka Dumková.

V kategorii jednotlivců se vyhodnocuje také nejlepší sběrač celkově.
Množství jednotlivých komodit vytříděného odpadu se přepočítá na
body a tak se mezi žáky, kteří během školního roku třídí všechny sbírané
suroviny, najde ten nejaktivnější. Zvítězila Dominika Kabátková před 
Terezou Martincovou a Šárkou Dumkovou.

Celkově bylo letos ve školách při sběrové soutěži vytříděno přes 
42 tun papíru, více než 46 tisíc tetrapaků a 104 tisíc PET láhví.

Sportovní olympiáda M·
V pátek 15. června 2012 proběhl 2. ročník Sportovní olympiády MŠ, 
kterého se zúčastnilo 6 mateřských škol – 5 z Hrádku n. N. a 1 z Polska,
soutěžilo celkem 18 děvčat a 18 chlapců v těchto disciplínách: běh na 
20 metrů, skok z místa a hod míčkem bez rozběhu. Počasí nám přálo,
pan starosta M. Půta a pan místostarosta J. Horinka slavnostně zapálili
olympijský oheň a zahájili soutěže.
A jak to dopadlo?

Děkujeme všem ředitelům MŠ za pomoc při realizaci akce, TJ Slovanu za
poskytnutí zázemí a hřiště, V. Havlovi za přípravu disciplín na hřišti a sy-
novi za zvučení, p. Radníkovi za občerstvení, M. Bistiakové za psaní di-
plomů, VPP za převoz materiálu, M. Benešové za zdravotní dozor, N. Fal-
tusové za mluvené slovo, Vobutým za hudební produkci, pedagogům
MŠ a děvčatům z Draka.
Velké díky patří také Městu Hrádek n. N. za finanční pomoc a sponzo-
rům D PLAST-EFTEC, a. s., a p. M. Jirošovi za skákací loď pro děti.

Dívky se utkaly 
ve vojensk˘ch disciplínách
V sobotu 9. června se 3 dívky devátého ročníku ZŠ Lidická (Denisa Cha-
dimová, Anežka Lehká a Pavlína Vejlupková) zúčastnily zajímavého 
setkání v Polsku u obce Koscielniki. Ze sportovního setkání dvou národů
se vyklubal téměř vojenský výcvik. Děvčata si vyzkoušela různé přeska-
kování a podlézání překážek, šplhání po horolezecké stěně, sjezd po
laně z výšky asi 5 metrů. Nakonec bystřily zrak u střelby ze vzduchovky.
Na závěr celého setkání jsme si všichni opekli buřty a bez problémů, jen
trochu fyzicky vyčerpané, jsme se s děvčaty vrátily do Hrádku.  

Alena Šindelářová

Okem ptáka – Balóny a Liberec
Naše škola se zúčastnila výtvarné soutěže, která byla pořádána Krajskou
vědeckou knihovnou v Liberci a společností BAART, s. r. o. S velkou ra-
dostí jsme přijali zprávu, že porota vyhodnotila práci našich žáků jako
nejhezčí. Získali jsme tak hlavní cenu, a to je upoutaný balón (tzv. baló-
nový výtah) na 2 hodiny v hodnotě 24 500 Kč.

Nádherné téma pro neuvěřitelnou představivost dětiček, co vše by
chtěly z balónu vidět. Tak jsme ve školní družině a speciální třídě zasedli,
snili a malovali. Vznikly obrázky, z kterých jsme vytvořili koláž snů 
Balóny nad Libercem.

Dne 6. června 2012 nám pan Ivan Kábele ze společnosti BAART, s. r. o.,
z Liberce slavnostně předal poukaz na balónový výtah.

Co je „balónový výtah“? Nízké vzlety cca 20–30 metrů v balónu
upoutaném na lanech.

Akce se uskuteční na začátku nového školního roku, v průběhu mě-
síce září, na hasičské louce v Hrádku nad Nisou.

Gratulujeme všem k výhře a přejeme šťastný let.
Eva Jandalová, ŠD při ZŠP Loučná

Ocenûní nejlep‰ích hrádeck˘ch ÏákÛ

Běh na 20 metrů

Dívky
1. A. Čiháková
2. V. Šulcová
3. N. Lipniak

Chlapci
1. Š. Jína
2. L. Ort
3. F. Baňas

Skok z místa

Dívky
1. A. Frýdlová
2. B. Vodrážková
3. Z. Sobotková

Chlapci
1. M. Tůma
2. V. Hegr
3. T. Farkaš

Hod do dálky

Dívky
1. N. Scheuflerová
2. E. Heková
3. Z. Ornstová

Chlapci
1. D. Dvořák
2. T. Vlk
3. H. Nguyen Nam
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Delší dobu jsme věděli, že se na jaře máme zúčastnit desetidenního di-
vadelního soustředění. 

Po netrpělivém vyptávání a zjišťování podrobností od paní učitelek
jsme se 7. 5. konečně dočkali a autobus nás odvezl do nedaleké Chras-
tavy na farmu Vysoká. 

Čekalo nás nejenom velké překvapení v podobě luxusního ubytování 
a výborné stravy (hlavně snídaně formou švédského stolu prostě neměly
chybu), ale i 10 dní náročné práce. Společně s německými dětmi jsme 
nacvičovali pohádku bratří Grimmů O Sněhurce. Text byl již připravený,
ale naše nápady, jak jej změnit nebo doplnit, paní učitelky většinou s nad-
šením přijaly. Bylo také potřeba vymyslet texty k některým písním. Většina
pohádky je v německém jazyce, konec si budete moci užít v češtině. 

I když jsme denně trénovali, náš pobyt zahrnoval i jiné aktivity. Jed-
nou z nich byla návštěva IQ parku v Liberci nebo výlet do Prahy, kde pro
nás byl v Náprstkově muzeu připraven divadelní workshop na výrobu ci-
zokrajných strašidel a postaviček vhodných na stínové divadlo. Po vý-
stupu na Petřín a řádění na prolézačkách jsme šli směrem na Pražský
hrad. Nepodařilo se nám stihnout střídání stráží, ale mohli jsme zamá-
vat panu prezidentovi, který právě někam odjížděl.

Většina divadelních zkoušek probíhala vevnitř, ale jednou se nacvičo-
valo v nedalekém lese a bylo to úžasné! 

Měli jsme také možnost setkat se s profesionálním hercem panem 
Sýkorou z Naivního divadla v Liberci, který nám zahrál velmi zajímavé
interaktivní představení a zároveň nám dal tipy, jak máme hrát. Poslední
den pobytu patřil prohlídce stájí a vyjížďce na koních – nádhera!

I když jsme od paní učitelek často během zkoušek poslouchali: „Mluv
nahlas! Artikuluj! Hraj celým tělem! Netoč se zády k divákovi!“ a denně
museli plnit různé jazykové úkoly, na těchto 10 dní asi nikdy nezapome-
neme. Moc se nám tu líbilo. Naučili jsme se nová německá slovíčka a našli
si nové kamarády mezi německými dětmi. Ještě nás čeká pár zkoušek, kde
vše, co jsme se zde naučili, „doladíme“. Na představení plné písniček,
překvapení a dobré nálady se malí i velcí diváci mohou těšit na podzim.
Bára Žehrová, Zuzka Federičová, Hanka Svatá, Bára Šebelíková, Denisa Žánová,

Stázka Vondrová, Pavla Pospíšilová, Petr Peuker, Kuba Janoušek, 
Martin Poláček, Kristián Rajdl a Daniel Klenovič – žáci 6.–8. tříd ZŠ Lidická

Výše uvedené aktivity bylo možné uskutečnit v rámci Programu Celo-
životního učení – Comenius – Partnerství škol. 

Touto cestou bychom rády poděkovaly německým kolegyním z naší
partnerské školy v Jonsdorfu, Annett Holz a Kristin Borostowski, za po-
moc při realizaci představení, dětem za obrovské pracovní nasazení 
a v neposlední řadě zaměstnancům hotelu Farma Vysoká u Chrastavy,
díky nimž jsme mohli pracovat ve velmi příjemném prostředí.

Eva Kolmanová, Jitka Brabcová, ZŠ Lidická

Îáci z Lidické pfiipravují inscenaci pohádky bratfií GrimmÛ

MaÏoretky jezdí do
Hrádku nejradûji

Tak nám v sobotu proběhl již 7. ročník Hrádecké bambulky. V krásném
slunečném dni se v našem městě sešlo na 240 mažoretek a 33 cvičitelek
a vedoucích z Jiříkova, Jablonného v Podještědí, Varnsdorfu, Turnova,
Rokytnice nad Jizerou, Nového Boru, Porajówa a z Hrádku nad Nisou.

Po seřazení průvodu mažoretky prošly městem Hrádek nad Nisou za
bouřlivého doprovodu skupiny Aries z Liberce s malým zastavením na
náměstí a pak se vrátily na hřiště u ZŠ TGM, kde předvedly své sestavy 
a tím připravily téměř tříhodinový program skládající se z 32 vystoupení. 

Atmosféra celého sobotního odpoledne byla výborná díky všem zúčast -
něným, krásnému počasí, ale především díky všem, kteří nám pomohli
Bambulku zorganizovat. Velký dík patří všem sponzorům, bez kterých
bychom tuto akci vůbec nemohli uskutečnit, Laďce a děvčatům z DDM
DRAK a všem ostatním kteří nám každý rok pomáhají s organizací. Právě

díky nim se k nám každým rokem skupiny mažoretek velice rády vracejí
a moc se jim u nás líbí. Např. novoborské mažoretky: „Velké díky za po-
zvání, jako vždy bambulka nezklamala. Naše děti do Hrádku jezdí nej-
raději.“ Mažoretky Varnsdorf: „Dobrý večer, děkujeme a ještě jednou
velké díky za sobotu, bylo to moc krásné. Těšíme se za rok.“ A my se tě-
šíme také, takže zase za rok! 

Mažoretky DDM DRAK Hrádek nad Nisou

Podûkování maÏoretkám
Děkuji hrádeckým mažoretkám za jejich vystoupení, které pro mě na-
cvičily a předvedly na Hrádecké bambulce. Bylo to pro mě o to radost-
nější, že to byl jejich nápad. Velice mně překvapila zvolená písnička Ba-
beta jde do světa, neboť to byla první, na kterou se učily, jak pochodo-
vat, tak pracovat s hůlkou a hlavně vystupovat. Tuto píseň jsem kdysi
zvolila nejen kvůli rytmu, ale i obsahu textu. Byla jsem velice potěšena,
že si na ni vzpomněly. Milé mažoretky, vyrážejte do světa, získávejte 
tituly, ocenění a vždy se rády vracejte zpět. Cvičte pro radost sobě 
i svému okolí, pro krásu, kterou svým vystoupením rozdáváte. Vaše vy-
stoupení bylo pro mě nejvyšším oceněním, kterého si nesmírně vážím.

Marie Řezníčková 
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Dûti z Cviãení Lída 
bojovaly v celostátním kole Medvûdí stezky

20. května se konala regionální soutěž Medvědí Stezka v Liberci ve Vra-
tislavicích. Ve dvoučlenných hlídkách soutěžilo celkem 75 dětí, z toho 
26 z Hrádku. Hlídky po stezce byly vystavovány rozmanitým vědomost-
ním kvízům. Na náročné trati se dětí z Cvičení Lída neztratily a řada 
z nich postoupila do krajského kola.

V krajském kole, které se konalo o týden později v Novém Městě pod
Smrkem, na postupových místech skončily 4 hrádecké hlídky:

Celostátní kolo proběhlo 9. a 10. června v Mnichově Hradišti. V konku-
renci 268 dětí obsadily hlídky z Hrádku nad Nisou místa v prvních dvou
desítkách:

mladší žákyně II 
1. místo: 

Terka Arteňuková, Kačka Havlová 
3. místo: 

Viki Šulcová, Yana Martysch
mladší žáci I
1. místo: 

Tomáš Křenek, Stáňa Patočka 
3. místo: 

Rostik Patočka, Ráďa Janeček 

starší žáci III
2. místo: 

Hynek Frýdl, Ondra Hrašna 
3. místo: 

Jan Zadražil, Anna Skalická 
starší žákyně IV
2. místo: 

Klárka Robová, Míša Šoutová 
3. místo: 

Verča Vondráčková, Monika Čierna 

mladší žákyně II 
1. místo: 

Viki Šulcová, Yana Martysch 
starší žáci III
2. místo: 

Hynek Frýdl, Ondra Hrašna 

starší žákyně III
3. místo: 

Barča Šebelíková 
starší žákyně IV
4. místo: 

Verča Vondráčková, Monika Čierna

starší žáci III
12. místo: 

Hynek Frýdl, Ondra Hrašna 
starší žákyně III
18. místo: 

Barča Šebelíková 
starší žákyně IV
20. místo: 

Verča Vondráčková, Monika Čierna

polečenskápolečenská
rubrikarubrika
Životní výročí

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

82 let Jaroslav Vondráček, Zdenka Dvořáková,
Antonie Macháčková 

83 let Ladislav Vacek, Marie Proboštová 
84 let Miloslav Bensch, Jaroslava Baková 
85 let Miloslava Tvrdá
86 let Gizela Šimková, Miloslava Šrajerová
87 let Marta Hovorková 
88 let Vladimír Kopecký 
90 let Elena Kovářová, Agneša Jakubcová 
97 let Marie Jindrová 

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 22. 6. 2012 byli v obřadní síni radnice uvítáni 

noví hrádečtí občánci Vít Hečko, Nikolas Virág, 
Adéla Antonová, Jakub Malecký, Tomáš Kotlár, 

Liliana Obajdinová, Jaroslav Stránský, Lukáš Holeček,
Eliška Novotná, Elisabeth Partíková.

Marie Zimová, matrikářka
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ME opanovali âe‰i
V polovině června se v lesích Lužických hor konal 13. ročník Malevil
Cupu, závodu horských kol. Letos se tento těžký závod jel zároveň jako
mistrovství Evropy v maratonu. Na start tratí od 40 do 105 km se posta-
vilo 1 160 závodníků. Kromě 40 km dlouhého závodu projížděli všichni
bikeři také areálem Kristýna, kde byla umístěna občerstvovací stanice na
29. km závodu. Obyvatelé Hrádku nad Nisou tak měli možnost vidět 
evropskou maratonskou špičku. Projela tudy tisícovka bikerů z 22 zemí.

Byli mezi nimi i někteří hrádečtí. Jiří Novák, který má letos rozjetou
úspěšnou sezónu, závod bohužel nedokončil. Celkově ale Češi uspěli vý-
borně: titul mistra Evropy vybojoval Kristián Hynek, druhý skončil Pavel
Boudný. Vítěz zvládl 105 km dlouhou trať s převýšením téměř 2 900 m
v neuvěřitelném čase 3 hodiny a 57 minut. Ostatním ujel při stoupání na
Hvozd a náskok dokázal udržet až do cíle na ranči Malevil. Bronzovou
medaili vybojovala rakouská jednička Alban Lakata. Jeden z největších
favoritů se tak musel sklonit před českým duem. 

Titul mezi ženami na 95kilometrové trati obhájila finská specialistka
na maratony Pia Sundstedt, v cílovém sprintu porazila Britku Sally Big-
ham. Dvojnásobná mistryně Evropy z let 2005 a 2011 si na Malevilu vě-
řila. „Byla jsem tu už od úterý, každý den jsem si projela část tratě. Trať
je tady opravdu neuvěřitelná, strašně se mi líbila, jedna z nejhezčích, na
kterých jsem kdy závodila,“ vysekla dnes již trojnásobná mistryně Ev-
ropy pochvalu trati Malevil Cupu v Lužických horách.

Malevil Cup coby mistrovství Evropy obstál a byl hodnocen po orga-
nizační stránce velmi vysoko. Uznal to i Bruno Vlačič, delegát Světové cy-
klistické federace, který mimochodem bude za několik dnů řídit olym-
pijské závody horských kol. I pro Hrádek nad Nisou a areál Kristýna to
byla výborná reklama.

Rockové léto má 
za sebou desetiletí

Jubilejní ročník Hrádeckého rockového léta se vrátil k počátkům: i bez
těch nejzvučnějších jmen, která se momentálně objevují na všech festi-
valech, se na desátém ročníku sešlo šest stovek fanoušků. Při anketě,
která zjara probíhala na webových stránkách festivalu, dali příznivci
rocku přednost kapelám, které už v Hrádku hrály. Proto se opět objevili
Pankix, Pěchota, znovuobnovená Těla. Asi nejvíce lidí se těšilo na ka-
pelu, která v Hrádku vystupovala už počtvrté a nikdy nezklamala: Kruci-
püsk. Ještě před ní ale na hlavním pódiu vystoupil dvoumetrový Lord
Bishop, německý muzikant amerického původu. Se svojí kapelou do -
kázal fanoušky pořádně probrat. I díky jeho doporučení na rockovém
létu na závěr vystoupili Relicseed z Lotyšska. Kdo do konce nevydržel, 
o hodně přišel. Experimentem, který se vydařil, bylo závěrečné vystou-
pení na zklidněnou v pivním stanu. Xavier Baumaxa, který v Hrádku hrál
už před dvěma lety po povodních, své fanoušky, kteří často zpívali s ním,
bavil až do půl čtvrté do rána.

Zůstaňte věrní Hrádeckému rockovému létu, které dělají Hrádečáci
pro Hrádečáky, a do kalendáře si pište datum 29. června 2013 – 11. roč-
ník HRS. Vít Štrupl

Jiří Kureš
Na příkopech 480, Hrádek nad Nisou

Telefon: 728 786 565

Zákon o Veřejném zdravotním pojištění dává pacientům právo 
žádat jakoukoliv dopravní zdravotnickou službu, kterou si dle svého

uvážení sám vybere. Přemýšlejte o tom, kterého dopravce si pro
svůj odvoz do zdravotnického zařízení zvolíte. Je to Vaše volba!

Nabízím
Dostupnost
Zajistím nepřetržitý provoz pro oblast Hrádecko – Chrastavsko

(včetně oblasti Rynoltic, Jítravy).
Kvalitu

Poskytuji komplexní péči o klienta – vyzvednutí ve stanoveném
čase dle jeho možností, doprovod do zdravotnického zařízení, 
odvoz zpět ihned po vyšetření, vyzvednutí léků.

Etiku přepravy
Zajistím etickou dopravu klientů – samostatná doprava 
např. onkologických pacientů apod. 

Další služby
– převozy na vyšetření, ošetření nebo ke kontrole k obvodnímu

nebo odbornému lékaři a zpět
– místní i dálkové převozy k hospitalizaci 

nebo do lázní i zpět po propuštění
– dálkové převozy ke kontrole po celé ČR (např. Praha, ...)
– mezinárodní převozy včetně repatriací občanů ČR 

i cizích státních příslušníků 
– zdravotní zajištění sportovních a kulturních akcí 

nebo převozy placené pacienty bez indikace lékaře.

PODĚKOVÁNÍ 
Ráda bych poděkovala 

lidem, kteří mně 
1. 5. 2012 pomohli 
při mojí cyklistické 

nehodě v Dolní Suché.
Bohužel nemám kon-
takt, proto alespoň
touto cestou Vám

velmi děkuji za pos-
kytnutí první pomoci

a přivolání rychlé 
záchranné služby.
Moc si toho vážím 
a patří Vám velké 

poděkování.

Jana Procházková



137.–8. ãíslo, 
ãervenec–srpen 2012

Hledáme brigádníky 
pro obsluhu 

čerpací stanice 

7 Station, 
Žitavská 747, 

Hrádek n. Nisou. 

Podmínkou je 
komunikativní 

znalost 
německého jazyka. 

Kontakt: 733 628 321
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