
Druhé hasiãské 
vepfiové hody

sobota 16. 2. 2013
od 9 do 16 hodin
hasičská zbrojnice 

v Hrádku nad Nisou
– ukázka domácí zabijačky

– prodej zabijačkových specialit
– odpoledne živá hudba

Z Azylu by mohlo b˘t 
zdravotnické centrum

Kolem torza zříceného Azylu chodíme už téměř sedm let. Vyřešit, co s ním, znamená najít nejen 
dostatek financí, ale také společnou řeč hned s několika úřady. Zdá se, že nejjednodušší bylo najít
smysluplné využití objektu, který je stále státem chráněnou památkou. V současnosti se jeví jako opti-
mální zřídit zde multifunkční zdravotnické centrum. Takový projekt sice naráží na některá omezení, ale
je poměrně reálné, že se na něj podaří zajistit financování.

Se studií rekonstrukce a dostavby Azylu seznámil při dni starosty zdravotníky a obyvatele města její
autor, liberecký architekt Sommer. V multifunkčním zdravotnickém centru by mohli mít ordinace prak-
tičtí a dětští lékaři, stomatolog, gynekolog, chirurgie, rehabilitace i pohotovost. Při tvorbě studie bylo
potřeba respektovat požadavky
památkářů, hasičů, hygieny,
různé právní předpisy a samo -
zřejmě názory lékařů. Památková
ochrana objektu znamená zacho-
vání dispozice dochovaného
zdiva a stavebních prvků. Tím je
do jisté míry určena podoba pří-
zemí, alespoň jeho levé nejstarší
části. Právě zde, v barokních pro-
storách, by měly být prostory 
rehabilitace. Ordinace chirurgie,
ortopedie a diabetologie, poho-
tovost obsadí novější klasicistní
část přízemí.

Pokračování na straně 3

Dokonãení
 silnice se opût

odkládá
Zatímco v minulém čísle HRÁDECKA jsme
přinesli pozitivní informaci o brzkém do-
končení silnice z Bílého Kostela do Hrádku
nad Nisou, neuplynul ani měsíc a vše bylo
jinak. Poslední úsek ze 7,5 km dlouhé 
silnice měl být dokončen letos v létě. Má
vést přes pozemky Jitky Pourové, které jsou
její v celém pásu, takže silnici není možné
postavit jinudy. Po letech nikam nevedou-
cích snah o odkoupení pozemků je stát 
na podzim loňského roku vyvlastnil s tím,
že za ně majitelce zaplatí tržní cenu. Jitka
Pourová ale požádala o přezkoumání vy-
vlastnění v občanském soudním řízení.
Kdy a jak soud rozhodne, není jasné. Po-
kud by to bylo rychle, silnice by mohla být
hotova ještě letos. Silnice prozatím končí
mostem přes Václavickou přehradu, za
kterým pokračují jen pole.

V únorovém čísle:
— Výroční ceny za rok 2012
— Rozhovor s Pavlem Farským
— Revitalizace stoletých alejí
— Tandemový jazykový kurz
— Program kina – kalendárium
— Příloha: Toulání časem…

Městské opevnění v Žitavě

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 únorového čísla je 18. 2. 2013. 
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 8. 3. 2013.
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O prÛmyslovou zónu má zájem ãokoládovna
Zcela novým oborem by se pro hrádeckou průmyslovou zónu mohla stát čokoládovna. Investor

představil svůj záměr na lednovém dni starosty. Pokud bude město s výstavbou souhlasit, chtěl by na
podzim 2013 začít stavět a v polovině příštího roku začít výrobu.

Přízemní budova čokoládovny s fasádou ve struktuře a barvě čokoládové tabulky má vyrůst na ploše
mezi Oldřichovskou ulicí, kruhovým ob-
jezdem a silnicí do Žitavy. Ve výrobně se
má z čokoládových granulí odlévat ta-
bulková čokoláda a ručně, s použitím
dalších přísad, bonbony a pralinky. Sou-
částí objektu bude i malá prodejna. Není
třeba se obávat zápachu hluku, ani od-
padu. Jistou zátěží může být jen mírně
zvýšená doprava. Polotovar pro výrobu
čokolády se dováží v takto velké firmě 
jedenkrát až dvakrát do měsíce, výrobky
se k zákazníkům odvážejí pravidelně 
malými dodávkami.

Pokračování na straně 3
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
1. schůze rady města
1. schůze rady města v roce 2013, konaná dne 9. ledna, se zabývala těmito
záležitostmi:
— rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu Projektová 

příprava a inženýrská činnost – snížení energetické náročnosti objektu
ZŠ T. G. M. v Hrádku nad Nisou vítěznému uchazeči firmě AS PROJECT
CZ, s. r. o., Pelhřimov za celkovou nabídkovou cenu 822 558 Kč včetně
DPH

— schválila poskytnutí příspěvku ve výši 10 000 Kč sdružení Romský 
život, o. s., Liberec 5, zastoupené PhDr. Dušanem Kotlárem, na posky-
tování sociálních služeb v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež

— schválila likvidaci skleníků na p. p. č. 122/1 v k. ú. Hrádek nad Nisou
vlastními zdroji – pracovníky VPP

— schválila do povodňové komise a krizového štábu města Hrádek nad 
Nisou jako jeho předsedu pana Bc. Josefa Horinku a jako jeho místo-
předsedu pana Pavla Farského

— schválila výběr nejvhodnější nabídky firmy Daniel Kolínský, Liberec ve
výši 509 026,20 vč. DPH na akci Stavební úpravy hřbitovní cesty Hrádek
nad Nisou, ul. Liberecká  

— schválila umístění dopravního značení na komunikaci Legionářská –
vjezd z ul. Gen. Svobody (Jednosměrný provoz) a ve směru od spojky 
s ul. Tovární (Zákaz vjezdu – Jednosměrný provoz) a na výjezdu z par-
koviště Sokolovny Přikázaný směr jízdy

— schválila umístění pevné zábrany proti vjezdům vozidel na hranu ko-
munikace s chodníkem z ulice Jižní 

— schválila umístění rozhledového zrcadla v ul. Stará dle potřeby firmy 
Kovovýroba Peřina na náklady žadatele

— schválila smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libe-
reckého kraje pro rok 2013 

— schválila darování nepotřebného malého pódia občanskému sdružení
Ostrov života 

— schválila cenovou nabídku firmy Storing, s. r. o, Liberec 9, na opravu
klempířských prvků střechy na budově ZŠ Lidická za celkovou cenu 
39 100 Kč bez DPH 

— schválila jako realizátora veřejné zakázky malého rozsahu Varovný 
systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Ni-
sou – Digitální povodňový plán vítězného uchazeče Vodohospodářský
rozvoj a výstavba, a. s., Praha za celkovou cenu 225 000 Kč bez DPH 

— vzala na vědomí dispoziční a architektonickou studii vč. ostatních 
součástí dokumentace pro uzemní řízení na záměr Přestavba objektu 
bývalé pekárny na knihovnu, zpracovanou projekční firmou AGORA, 
architektonický a stavební ateliér, spol. s r. o. 

— schválila rozpracovat záměr přestavby bývalé pekárny na knihovnu
podle navržené studie architektonického řešení Hrádek nad Nisou –
Knihovna zpracovanou projektovým ateliérem DAVID, která řeší propo-
jení objektu bývalé pekárny s objektem multifunkčního sálu

— schválila nepoužití směrnice rady města o zadávání veřejných zakázek 
a z důvodu návratu k navržené studii architektonického řešení Hrádek
nad Nisou – Knihovna schvaluje zadat zpracování projektové doku-
mentace pro územní řízení pro uvedený záměr Hrádek nad Nisou –
Knihovna projekční firmě Projektový ateliér DAVID, s. r. o., Liberec za 
celkovou nabídkovou cenu 120 000 Kč bez DPH.

2. schůze rady města
2. schůze rady města v roce 2013, konaná dne 23. ledna, se zabývala 
těmito záležitostmi:
— schválila zřízení účtu u České národní banky určeného pro příjem 

dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, stát-
ních fondů, národního fondu apod. 

— schválila poskytnutí finančního příspěvku na akci Nejúspěšnější 
sportovci okresu Liberec v částce 5 000 Kč Liberecké sportovní a tělo-
výchovné organizaci, o. s. 

— schválila projektový záměr města Hrádek nad Nisou a podanou žádost
o poskytnutí dotace na projekt Zvyky a tradice v regionu Trojzemí, do
Fondu mikroprojektů euroregionu Nisa v rámci Operačního programu
přeshraniční spolupráce 2007–2013 (Česká republika – Polská repub-
lika) při předpokládané realizaci v období roku 2013–2014 a celkovém
rozsahu projektu do 22 196 eur (tj. 554 900 Kč při kurzu 25 Kč/1 euro). 

— schválila aktualizovaný přehled členů pracovních skupin svazku měst
Malý trojúhelník

— schválila zpracování a podání žádosti o dotaci na projektový záměr
města Hrádek nad Nisou pod názvem Přírodní dětské hřiště u mateř-
ských škol do příslušné výzvy operačního programu životní prostředí.
Jako zpracovatele žádosti o dotaci na výše uvedený projektový záměr
schválila Ing. Lukáše Lánského – projektové a grantové poradenství,
Praha 9, za celkovou cenu 30 000 Kč (neplátce DPH)

— vzala na vědomí předložené návrhy na udělení ocenění starosty města
za rok 2012 a titulu Sportovec roku 2012 a vybrala k ocenění Danu
Obermajerovou, Emilii Hamplovou, Zdenu Čejkovou – Ostrov Života,
o. s., a Tomáše Poláčka a Josefa Válka

— schválila poskytnutí finančního daru ve výši 1 000 Kč občanskému 
sdružení Babybox pro odložené děti Statim k účelu zřizování a provozu
schránek pro odložené děti a podpory všech činností spojených s pos-
kytováním pomoci odloženým a opuštěným dětem

— schválila poskytnout členům okrskových volebních komisí v Hrádku
nad Nisou zvláštní odměnu ve výši 500 Kč na osobu za práci vykona-
nou při volbě prezidenta republiky

— vzala na vědomí informaci o stavu objektu č. p. 428, ul. 1. máje (bývalé
kino), uložila odboru OIaSM zajistit jednoduchou projektovou doku-
mentaci k zajištění oprav v objektu k obnovení užívání bytových jednotek

— schválila zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu 
Výběr společnosti zajišťující zadání veřejné zakázky na dodavatele
sdružených dodávek elektřiny a plynu formou elektronické aukce pro
město Hrádek nad Nisou a jeho příspěvkové organizace či obchodní
společnosti s majetkovou účastí města 

— schválila revokaci usnesení o výpovědi ze smlouvy o sdružených do-
dávkách elektřiny se společností Centropol Energy, a. s. 

— schválila dodatek ke smlouvě o sdružených dodávkách elektřiny se spo-
lečností Centropol Energy, a. s., s ceníkem produktů platným od 
1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 

— schválila prolongaci dodatku ke smlouvě ohledně zajištění sběru, svozu,
vykládky a výkupu tříděných komodit v motivačním programu města
Hrádek nad Nisou s firmou Severočeské komunální služby, s. r. o., se
změnou cen výkupu, a to PET lahve 1,80 Kč/kg, papír 0,90 Kč/kg

— po projednání a doporučení Komise životního prostředí neschválila 
zapojení fyzických osob, které mají ve vlastnictví stavbu určenou 
k individuální rekreaci v Hrádku nad Nisou, ve které není hlášena k po-
bytu žádná fyzická osoba, do motivačního programu města

— vzala na vědomí předložený záměr na zábor veřejného prostranství na
Trojzemí za účelem pořádání akce 13. ročník Nisamarathon dne 
1. 6. 2013 předložený občanským sdružením Nisamarathon 

— schválila předloženou cenovou nabídku na zpracování projektové do-
kumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení na akci Hrá-
dek nad Nisou, Václavice – chodníky pro pěší od firmy Nýdrle, Liberec
za cenu 39 500 Kč bez DPH

— schválila předloženou cenovou nabídku na zpracování projektové do-
kumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení na akci Hrá-
dek nad Nisou, chodníky pro pěší podél ulice Donínské od firmy
Nýdrle, Liberec za cenu 36 500 Kč bez DPH

— schválila předloženou cenovou nabídku na zpracování energetického
auditu na akci Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Lidická, Hrádek
n. N. od firmy Energy Benefit Centre, a. s., za cenu 32 000 Kč bez DPH

— schválila předloženou cenovou nabídku na zpracování energetického
auditu na akci Snížení energetické náročnosti staré části budovy 
ZŠ T. G. M. Hrádek nad Nisou od firmy Energy Benefit Centre, a. s.,
Praha, za cenu 29 000 Kč bez DPH

— schválila pracovní skupinu prevence kriminality pro rok 2013:
– manažer prevence kriminality MěÚ Hrádek nad Nisou Iva Krňáková
– vedoucí obvodního oddělení Policie ČR Hrádek nad Nisou Bc. Ro-

man Pokorný
– zastupitel pověřený vedením Městské policie Hrádek nad Nisou Jan

Krečman
– referent správního a sociálního odboru Eva Uhrová
– referent odboru dotací, rozvoje města a kultury Gabriela Krupičková
– Klub důchodců Hrádek nad Nisou Jana Moravcová
– základní škola praktická a mateřská škola Mgr. Václav Havel
– Kristýna, a. s., jednatel Ing. Radek Petr
– Klub mládeže – Lenka Palasová
– zástupce skateparku – Jan Sladký

— jmenovala Ivu Krňákovou manažerem prevence kriminality v pracovní
skupině prevence kriminality.
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Z Azylu by mûlo b˘t 
zdravotnické centrum

Pokračování ze strany 1
Zcela nové budou prostory podzemního podlaží, které bude vybu-

dováno ve svahu nad ulicí 1. máje. Vejdou se sem stomatologické ordi-
nace včetně laboratoře a rentgenu. Bude zde recepce a zázemí centra.

Ordinace pediatrů, praktických lékařů a ordinace gynekologa budou
v druhém nadzemním podlaží. I tady, protože půjde o novostavbu, bylo
možné dispozici snadno přizpůsobit potřebám lékařů. S nimi také bylo
v průběhu příprav jednáno o podobě zdravotnického centra.

Novou podobu Azylu vybírali památkáři. Architektem bylo navrženo
pět variant. Vyhrála kombinace starého a moderního. Torzo přízemí
bude důkladně zrestaurováno, na něm bude usazen blok z termoizolač-
ního zdiva. Skleněný obklad s vysokou odrazivostí bude díky vzduchové
mezeře v létě plnit úlohu mírného chlazení, v zimě ohřívání. Efektní by
měl být odraz mansardové střechy sousedního opraveného objektu ve
skleněném plášti. Samotné patro bude neseno několika železobetono-
vými sloupy. Přístavba ve svahu se bude od zbytku Azylu podstatně lišit,
její střecha se zazelená.

Multifunkční zdravotnické centrum bude po rampě přístupné i z ulice
1. máje. Nejsnadnější bezbariérový vchod ale bude z ulice generála 
Svobody. Zde vznikne i prostor pro parkování, posezení s lavičkami
bude odděleno stromy a keři. Jednotlivá patra budou propojena výta-
hem umístěným ve schodišťové věži.

Přesné náklady na stavbu zatím nejsou známy. Měly by se ale pohy-
bovat mezi 30 a 40 miliony korun. „Chtěli bychom využít tzv. norských
fondů. Do poloviny letošního roku bude hotova dokumentace a po-
třebné povolení, příští rok by se stavba měla realizovat,“ představuje 
časový plán starosta města Josef Horinka.

O prÛmyslovou zónu
má zájem ãokoládovna
Pokračování ze strany 1

„Obyvatelé Oldřichovské ulice, kteří na lednovém Dni starosty byli, se
záměrem vesměs souhlasili. Jisté výhrady byly jen ke zvýšené dopravě.
Záměrem prodeje pozemku a následné výstavby čokoládovny se bude
zabývat rada a zastupitelstvo města, které o něm rozhodne,“ říká sta-
rosta města Josef Horinka.

Pokud čokoládovna v Hrádku nad Nisou bude postavena, vznikne 
v ní nových 20–25 pracovních míst. Místa v provozu jsou přitom vhod-
nější pro ženy.

V mûstsk˘ch budovách
elektfiina zlevnila

Město letos oproti loňskému roku ušetří za elektrickou energii. Nové
ceny dohodlo se svým smluvním dodavatelem, společností Centropol.
Na silové elektřině, která činí zhruba třetinu z celkové ceny elektrické
energie, dosáhlo slevy 10 %. Úspora se týká městských budov, tedy i bu-
dov škol, domů s pečovatelskou službou, veřejného osvětlení a dalších
menších odběrných míst.

„Ceny jsou platné pro letošní rok. Pro rok 2014 budeme dodavatele
plynu a elektřiny soutěžit pod Libereckým krajem na komoditní burze,“
říká starosta města Josef Horinka.

Podobný postup zvolilo v minulosti město Liberec, které dodavatele
hledalo zároveň pro některá další města, náklady na dražbu poté roz-
počítalo mezi města. Liberecký kraj by měl náklady na dražbu hradit sám. 

Letošní ceny pro město Hrádek nad Nisou byly stanoveny i s ohledem
na to, že v loňském roce Centropol dodal pozdě podklady pro vyúčto-
vání a město díky tomu pozdě vyúčtovalo elektrickou energii ve svých
objektech. Podle nových pravidel dostane město podklady za rok 2012
v jarních měsících.

Dal‰í stomatologická ordinace
otevfie v druhé pÛli února

Nová ordinace zubaře bude otevřena v druhé polovině února v Chotyni.
Na jejím zařízení se po dohodě podílelo město Hrádek nad Nisou a obec
Chotyně. Chotyně investovala asi 200 tisíc Kč do úprav prostor, město
pořídilo za zhruba 1 milion korun vybavení ordinace.

Ordinaci budou provozovat Lázně Kundratice. Lékařka zde bude ordi -
novat zpočátku dvakrát týdně, v případě naplnění kapacity ordinace se
provozní doba rozšíří.

úvěry bez zástavy nemovitosti
bezpříjmová hypotéka
spoření pro děti
zvýhodněné pojištění

Obchodní zastoupení — Růžena Filipová
tel.: 774 338 366, ruzena.filipova@cmss-oz.cz

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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Od roku 2004 město oceňuje každým rokem osobnosti, které v před-
chozím roce výjimečným způsobem přispěly svou činností městu a jeho
občanům. Ocenění už převzalo 32 obyvatel města, letos k nim přibyli
další tři. Stalo se tak na společenském večeru města, který se konal 
2. února.

Za pomoc dětem v motolské nemocnici a v dětském domově ve 
Frýdlantě předal starosta města Josef Horinka poděkování paní Daně
Obermajerové. Paní Emilie Hamplová byla oceněna za obětavou práci 
s dětmi ve školní družině základní školy v Doníně. Pro děti pořádá řadu
zábavných akcí. Díky ní všechny děti ve škole vědí, jak se zdobí perníčky.
Připravuje dětem nejrůznější tvůrčí činnost, věnuje se tvorbě z kera-
mické hlíny. Dětské práce byly mnohokrát oceněny na soutěžích.

Třetí cena byla udělena paní Zdeňce Čejkové, zastupující občanské
sdružení Hrádek nad Nisou – Ostrov života. Sdružení od loňského roku
podporuje vážně nemocné hrádecké občany. Peníze na tuto činnost 
získává vlastními aktivitami – v loňském roce se uskutečnily dva bene-
fiční koncerty, prodejní výstava a část prostředků přinesl prodej drob-
ných předmětů, které pro sdružení vyrábějí nejen jeho členové.

Cena Sportovec roku je o rok mladší. Pochlubit se jí v Hrádku může
15 zástupců několika sportovních disciplín. Letos dostal cenu pan Josef
Válek za výsledky ve sportovní kynologii. Je několikanásobným vítězem
krajské ligy v kategorii 2 zkoušky všestrannosti a vítězem řady kyno -
logických závodů mimo jiné v Hrádku nad Nisou, Libverdě a Doksech. 

Druhé místo na Mistrovství Čech dětí, dorostu a juniorů v kulturistice,
fitness a bodyfitness a posléze i na Mistrovství ČR vybojoval v loňském
roce Tomáš Poláček, který se díky tomuto úspěchu stal druhým hrádec-
kým Sportovcem roku 2012.

Starosta města Josef Horinka poděkoval i dvěma dalším sportovcům,
kteří v loňském roce dosáhli vynikajících výsledků na mezinárodní
úrovni. Jiří Novák obsadil 5. místo na Mistrovství světa v MTB maratonu
ve Španělsku a Pavel Jindra skončil třetí ve své kategorii na MS v terén-
ním triatlonu X-terra na Havaji a vybojoval vítězství v Českém poháru 
X-terra.

O program společenského večera se postaraly hrádecké taneční
 skupiny Stormáčik a Mix Dance, svoji činnost prezentovali hrádečtí ha-
siči a sdružení Ostrov života. Vít Štrupl

V˘roãní ceny za rok 2012 byly pfiedány 
na spoleãenském veãeru

Zdeňka Čejková

Emílie Hamplová

Josef Válek

Dana Obermajerová

Tomáš Poláček
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Novému místostarostovi města Pavlu Farskému jsme dali měsíc na to,
aby se porozhlédl po úřadě, svých úkolech a posbíral první dojmy. 
A nyní dostává příležitost se představit:
V Hrádku bydlím od svých tří let, kdy jsme se sem přistěhovali z Frýd-
lantu. Takže jsem vlastně Hrádečák. Studoval jsem zemědělský obor –
jako zemědělský automechanik jsem po maturitě jeden rok pracoval v ze-
mědělském podniku v Hrádku jako technik. V ASA Liberec jsem měl na 
starosti překladiště odpadů a evidenci veškerých libereckých odpadů. 
A pak jsem odešel k vojákům na Grabštejn, kde jsem pracoval až do 
současnosti jako logista. Byl jsem tam jako IT technik, měl jsem na 
starosti zásobování municí, opravy zbraní...
V zastupitelstvu jste teprve od roku 2010. Co vás přimělo 
k tomu, abyste kandidoval?
Zastupitelem jsem se stal víceméně náhodou. Vše začalo na horolezecké
chatě, kam mě přátelé ze sdružení Hrádek potřebuje změny pozvali na
opékání prasete. Bývalý starosta Martin
Půta nechal hlasovat, kdo je pro, abych
byl přijat do sdružení. Všichni zvedli ruku,
tím pádem jsem byl přijat, aniž bych o tom
věděl. Když mě před volbami požádali,
zda bych byl ochoten za ně kandidovat,
tak jsem souhlasil. Sdružení je mi sympa-
tické. Vždycky jsem mu fandil. Navíc, kan-
didoval jsem na 16. místě, takže jsem 
vůbec nepočítal s tím, že bych se stal za-
stupitelem. Hrádečtí voliči tomu ale chtě -
li, že jsem se i z toho 16. místa dostal do
zastupitelstva. Vzhledem k tomu, že jsem
řekl, že do toho se sdružením půjdu, bral
jsem to zodpovědně, do zastupitelstva
jsem šel a snažil jsem se tam pracovat. 
Už jste s panem starostou řešili 
kompetence? Víte, co budete mít 
na starosti?
Pan starosta má stavební vzdělání a velice
dobře se v tomto oboru vyzná, takže jsme
se dohodli, že si tyto kompetence jako 
investice a podobně ponechá. Já jsem po
naší dohodě dostal na starosti školství, sociální sféru, bezpečnost, sport.
A pak co si najdu... 
Za dva roky v zastupitelstvu jste měl možnost vidět, jak co na
radnici funguje, setkat se s určitými dokumenty a s postupem
řešení různých záležitostí. Jaký byl první měsíc ve funkci místo-
starosty? 
První měsíc je ve znamení poznávání. Vzhledem k tomu, že jsem byl jen
zastupitelem a nebyl jsem do poslední chvíle v radě města, tak jsem mu-
sel pořádně zjistit, jak vlastně funguje úřad, seznámit se s tím, kdo má co
na starosti, a postupně se rozkoukat. Pan starosta mi na to moc času ne-
dává… (úsměv). Nechci tím ale říct, že mě rovnou hází do vody, to určitě
ne, je mi ve všem nápomocen. 
Dokázal vás někdo za ten měsíc vytočit?
Asi ne, kromě jednoho bezdomovce, který u samoobsluhy pokřikoval jisté
návrhy na kolemjdoucí. Jinak asi ne. Já jsem velice klidné povahy a řekl bych,
že i nekonfliktní, takže k tomu, abych se vytočil, musí být velice silný impuls.
A naopak nějaká pozitivní zkušenost?
Mile mě překvapilo, že se tady oproti armádě dá často velice pružně 
reagovat. Ať už jde o nákup služeb, nebo zboží, ať už se nákup řeší ve-
řejnou zakázkou, nebo schválením nabídky v radě města, když jde o menší
částky. Připadá mi, že to jde vše velmi rychle. 

Dost mě překvapila pestrost téhle práce. V armádě to pro mě bylo už
poměrně monotónní. Byl jsem tam 13 let, ve funkci jsem byl 9 let a už
jsem často dělal automatické činnosti. Tady člověk řeší každou chvíli něco
jiného. Je mi hrozně příjemné, že to řeším ve svém městě, s lidmi, kteří
mi jsou blízcí. Mám takový pocit, že ta práce tady na městě je smyslu -
plnější, protože to dělám pro někoho.
Bydlíte s rodinou v Oldřichově, tedy poněkud stranou města,
armáda je poměrně uzavřená, nemáte teď trochu strach ze
ztráty soukromí?

Já až tolik strach nemám, spíš moje žena má trochu větší strach ze ztráty
soukromí. Nicméně si svoje soukromí hlídat budu, nemám potřebu 
vystavovat svoje děti ve vaně na facebooku, tento způsob prezentace 
u mě neuvidíte. Ale co se týká mě, tak jsem si vědom, že jsem nyní ve-
řejná osoba, a tak taky budu vystupovat jako místostarosta Hrádku nad
Nisou Pavel Farský. Pokud budu Pavel Farský tatínek a manžel, tak tam
jsem absolutně neveřejná osoba, uzavírám se a říkám to na rovinu. 
A nemáte obavu ze ztráty volného času? Přeci jen funkce ve ve-
dení města není jen záležitostí běžné pracovní doby, ale také
představuje jistou reprezentaci a podobně, což znamená i ví-
kendy, večery. 
Tuto stránku jsem samozřejmě již pocítil naplno. Ztráta volného času 
v tomto případě je a je dost citelná, ale zase k tomu přistupuji tím 
způsobem, že pokud někdo chce dělat tuto práci, tak to nemůže brát
úplně jako zaměstnání a musí ho to taky bavit a musí se na tu činnost 

těšit. Mě to zatím baví, těším se, co no-
vého mě tady potká, a to že musím jít do
práce v sobotu nebo večer, tak to zatím
neberu tak úplně jako práci. Když se na to
podívám zase z druhé stránky, tak třeba
tuto sobotu jsem byl na schůzi včelařů 
a vzhledem k tomu, že nějaké včely mám,
tak to neberu ani jako práci, ale jako se-
tkání s lidmi, se kterými se rád vidím. To
mi tahle práce přináší, že se setkám s lid -
mi, se kterými bych se normálně nepot-
kal. Beru to spíš jako bonus než jako ztrátu
času nebo soukromí.
S tím souvisí i to, že pokud člověk
působí na veřejnosti, tak ne všechny
jeho úmysly, byť dobré, nemusí být
pochopeny správně. Jak jste připra-
ven se srovnat s případným nevdě-
kem?
Používáme dvě rčení: Nevděk světem
vládne a Každý dobrý skutek musí být po
zásluze potrestán. Jsem si vědom toho, že
to, co člověk vymyslí, nemusí být vždy ge-

niální. Kritika by proto měla být vítána, protože je impulsem k tomu, jak
dělat věci lépe. Ani mně, ani našemu sdružení nebylo dáno, abychom 
nedělali chyby, takže chybujeme, a navíc každý kouká na naše rozhod-
nutí subjektivně a ze svého vlastního pohledu. Málokdo se na to dokáže
podívat ze strany většiny, co to přinese většině. Musíme rozhodovat tak,
aby to, co vymyslíme, přinášelo užitek většině. Nemyslím tím nutně jen
městu jako organizaci, ale většině občanů ve městě. A může se stát, že
občas tím znevýhodníme jednotlivce. Pokud většina je spokojená, tak mlčí 
a není důvod se k tomu nějakým způsobem vyjadřovat, kdežto ten 
znevýhodněný jedinec ten důvod má a pak je dobře slyšet. To je jedna
věc. Druhá věc je pokusit se to tomu jedinci nebo menšině nějak vysvět-
lit. Samozřejmě se může stát, že vymyslíme něco, na co se nedokážeme
podívat ze všech stran, vypustíme to v dobré víře, že to je pro lidi nebo
město výhodné. A ono se po čase ukáže, že to tak výhodné není. Potom
musíme umět sklonit hlavu, říct ano, tohle jsme udělali špatně, bereme
to zpět. 
Podělte se s námi o to, co děláte rád a co nerad.
Miluji sport, jsem sportovně založený už od mládí. Nemám moc rád 
fotbal. Ne že bych se na něj nerad koukal, to se na něj rád podívám, ale
nerad ho hraji, protože pokaždé, když jsem ho hrál, tak se mi něco stalo.
Mám rád horolezectví, hokej, rád jezdím na kole, na běžkách. Mám rád
dobrý film, hudbu. Nemám rád hloupé lidi. Nerad dělám domácí práce
a nerad dělám dokončovací práce. Když člověk začne s hrubou prací, tak
je výsledek rychle vidět a práce rychle ubývá. Člověk z toho má rychle
dobrý pocit. Když mám ale třeba v koutě místnosti dolepovat poslední
lištičky a ono to trvá stejně dlouho, jako když pokládám celou podlahu,
tak to už mě nebaví. Ale vím, že dokončit to je vždycky potřeba, protože
dobrý výsledek dělají právě detaily, které se proto udělat musí, ať to 
člověka baví, nebo ne.

Vít Štrupl

Chci dûlat smysluplnou práci
Rozhovor s místostarostou města Pavlem Farským
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Jak byste představil svou disciplínu nezúčastněnému čtenáři?
Sport se jmenuje cyklotrial nebo taky ještě biketrial a myslím si, že dost
lidí v Hrádku ho možná znát bude, protože tady má dlouhou tradici. Kdysi
se tady o něj staral pan Antoš, který vedl i nějaký kroužek, a kolem de -
vadesátého roku se tu hodně jezdilo. V té době tento sport zažíval 
obrovský boom v celé České republice. Pak zájem z ničeho nic hrozně
rychle opadl a utichl a zase až teď v posledních 10 letech se k biketrialu
spousta jezdců vrací a nabalují se noví a noví kluci. Pro ty, kdo by tento
sport neznali, se jedná o nejtechničtější cyklistickou disciplínu. Jezdec na
kole musí překonávat nejrůznější, ať už přírodní, nebo umělé, překážky
bez toho, aniž by se dotkl nohou nebo jakoukoliv jinou částí těla země
nebo té překážky. Boduje se i dotyk pedálem. Trať se sestavuje z nej -
různějších překážek. Jezdíme po vracích aut, po paletách, po skalách 
a po všem možném, co se dá využít.
Obyvatelé Hrádku vás mohou vidět několikrát do roka. Při dni
dětí, při pouti, loni se tu jel i závod...
V roce 2010 se jel u školy u nádraží poslední závod Českého poháru a loni
se jel poslední závod Českého poháru v cihelně. 
Jakou má tento sport základnu? Kolik jezdců se mu věnuje?
Jezdecká základna čítá kolem 200–250 jezdců, kteří jezdí pravidelně na
nějaké závody, plus ti kluci, kteří si jezdí jen tak pro radost.
Jak jste se k biketrialu dostal? 
Začínal jsem asi ve 14 nebo v 15 letech s tím, že do té doby jsem žádný
sport nedělal. Rodiče mě pořád po 6. třídě ve škole tlačili, abych začal se
sebou něco dělat. Byl jsem takový trošku prostorově výraznější. Akorát že
mně kolektivní sporty nic neříkaly. Vždycky mě hodně bavilo jezdit na
kole. Asi jako každého českého kluka. Vyzkoušel jsem sjet obrubník, vyjet
 obrubník, zničil jsem dvě horská kola. Pak, když už jsem zničil i mámino
a tátovo, tak jsem začal hledat nějaké kolo, které by tohle vydrželo,
a nějakým způsobem jsem natrefil na pana Antoše, od kterého jsem měl
první takové trialové kolo, dneska už je to muzejní exponát. Měl jsem 
z něj hroznou radost. Byl to takový rolls royce proti tomu, co měli kluci 
v okolí. Začal jsem na něm blbnout a až pak mi táta řekl, na co to kolo jako
je a co se na něm dá dělat. Hodil mi na zahradu 2 palety a já jsem to  měsíc
zkoušel přejet a hrozně mi to nešlo. Ale tím, že nás tady jezdilo 5 nebo 6,
tak jsme se od sebe postupně učili. Párkrát přišel i pan Antoš a tady na
střelnici, kde se dřív jezdily i závody, tak nám tam ukazoval jednoduché
tratě. Kluci postupně přestávali mít zájem, mě to naopak začalo hrozně
bavit. Byla to první věc, pro kterou jsem se opravdu nadchnul, a zlep šoval
jsem se. Ale najednou jsem tady neměl s kým jezdit. Začal jsem hledat 
v Liberci, jestli tam není nějaký oddíl, a úplnou náhodou jsem se tam 
dostal ke dvěma klukům, kteří jezdili lépe než já. To už jsem byl v prváku
na střední škole, takže bylo příjemnější, že jsem si třeba brával kolo do
školy a jezdili jsme po škole různě po Liberci. Pak přišel nejzásadnější
zlom, když jsem potkal v Liberci na exhibici Martina Šimůnka (trojná-
sobný mistr světa a asi patnáctinásobný mistr republiky). V tu dobu jsem
ani pořádně nevěděl, kdo to je. Když jsme se seznámili, začalo ježdění 
nabírat obrátky. V tu dobu už jsem měl trochu lepší kolo. Podpořili mě
rodiče, i když nevěděli, jestli u toho vydržím. A do dneška jsem jim za to
vděčný. Martin Šimůnek mi řekl o trialovém týmu v Děčíně. Že se tam 
připravuje on a že tam mají halu. Přemluvil jsem tehdy tátu, abychom se
tam jeli podívat. Tátu to tenkrát začalo asi také bavit, a tak jsme tam 
jezdili každý týden na tréninky. Myslím si, že nebýt tohoto setkání s Mar-
tinem a pak podpory od mého táty, tak dneska nejezdím. Protože v té
době tady v Hrádku už nikdo nejezdil a sám bych se tu neplácal. Když
jsem v Děčíně začal dřít, vzal si mě Martin pod svoje křídla. Tím jsem se
hodně zlepšil. Trénujeme spolu do dneška a myslím si, že mě vytáhl
hrozně vysoko a jemu jsem vlastně vděčný za to, že dneska vůbec jezdím.

Táta závodně lyžoval, takže od malička jsme jezdili na hory a asi chtěl,
abych něco dělal. Dlouho mě nic nebavilo, pak najednou přišlo tohle, 
relativně atraktivní sport. Začalo to bavit i tátu, začal se mnou jezdit po
závodech a bral to kolikrát víc vážně než já. V tu dobu toho pro mě 
udělal hrozně moc. Třeba to, že mrznul v hale a několik hodin klepal kosu
v -10 °C, měl tam jenom termosku s čajem, přivezl kladivo, hřebíky 
a s ostatníma tátama nám tam bouchal překážky. Připravovali nám 
závody a to bylo někdy třeba i -20 °C, že jsem nemohl ani brzdit, jak jsem

měl zmrzlý prsty, a to jsem zahřál jízdou. On ne, stál tam celý dopoledne
a dělal rozhodčího. Když si to dneska srovnám, tak já jsem to tehdy 
vůbec neřešil, kolik to muselo stát peněz, dojíždět do Děčína. Za rok se
jezdilo třeba 10 závodů a všechno to bylo Brno, Olomouc. Nejbližší  závod
se jel v Praze a to byl jediný. Je hrozně důležité, když mladý kluk začne,
tak jak se k tomu postaví rodiče, protože bez jejich podpory, ať bude
 talentovaný sebevíc, tak to prostě nepůjde.

Jak se jízda nacvičuje? Na první pohled to vypadá, že musí
 přinášet spoustu úrazů. 
Samozřejmě, skáčeme na kolech, nehrajeme šachy někde doma, takže
úrazy jdou ruku v ruce. Ale myslím si, že to není tak hrozné, jak by se
mohlo na první pohled zdát. Pochopitelně, když člověk vezme to kolo
 poprvé do ruky, nejde hned skákat do dvou metrů nebo nějaký šílený
 seskok. Překážky se učí překonávat postupně a začíná na těch nejjedno-
dušších věcech a až postupně se propracovává ke složitým prvkům, jako
jsou kontejnery nebo palety a auta. Ale úrazy ke kolu patří. Neznám
 nikoho, kdo by se dostal na nějakou úroveň, aniž by měl nějaký úraz. Ale
musím zaklepat, že ani mně, ani klukům, co znám, se nestalo nikdy nic
 vážného. Jsou to drobné zlomeniny, naraženiny. Kosti srostou a jedeme
dál.

Biketrial Jana Sladkého
Cyklotrial není úplně masový sport. I když zvláště klukům se často líbí a rádi by také zvládli jízdu po předním nebo zadním kole,
skoky přes překážky a další kousky. Nejrůznější triky prováděné na kole na překážkách budí zvláště v neznalých divácích úžas 
a obavy o zdraví jezdce. Jedním z těch, kteří se biketrialu věnují na vyšší úrovni, je Hrádečák Jan Sladký.
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Základem je rovnováha. Člověk musí být s kolem stoprocentně sžitý 
a srostlý. Rovnováhu trénujeme přejížděním úzkých kladin, ze začátku
nízko nad zemí, aby se minimalizovalo riziko pádu. Teď zkouším přejíž-
dět natažená ocelová lana. Ze začátku stačí třeba i obrubník, kolej, úzký
špalíček, pařízek a na tom se trénuje otáčení na zadním kole, doskočit 
a nedopadnout někam jinam, ale zůstat stát. Ale jsou to hodiny a týdny.
Nepřijde to ze dne na den. A většina kluků dělá chybu v tom, že rovno-
váhu přeskočí a rovnou se učí skákat a pak s tím mají velký problém 
a musí se vracet.
Kolikrát jste měl něco v sádře?
Já jsem měl docela štěstí. Jen jednou ruku a jednou nohu. Pak to jsou ta-
kové běžné věci, měl jsem třeba naražená žebra, dvakrát jsem měl vyra-
žené přední zuby...
Je nebezpečnější skákat po umělých překážkách, nebo v terénu?
Pro mě jsou příjemnější umělé překážky, protože vím, že když tím kolem
odskočím nebo padám, tak padám na rovnou plochu na asfalt nebo na
dráhu, kde už mě nic nečeká. Ale potom když letím třeba ze dvou metrů
z kamene a koukám dolů, kam padám, a tam jsou další kameny, který mě
dole zmasírujou, tak je to nepříjemnější. 
Efektní jsou přeskoky člověka nebo skupiny lidí. Už jste se někdy
na někoho při exhibicích trefili?
Jednou, ale bylo to spíš tím, že ten dobrovolník, který ležel až úplně na
konci, tak byl pod vlivem a zrovna když jsem přes něj letěl, tak zvedl nohu.
Je to za poslední roky jediný člověk, kterému jsem trochu štrejchnul 
o nohu, ale odešel po svých, nic se mu nestalo. My jsme i pojištění proti
těmhle nehodám, kdyby náhodou... 
Jednou z disciplín, kterou ukazujete prakticky vždycky, je skok
do výšky. Pro spoustu lidí je nepochopitelné, jak se můžete 
z místa odrazit takhle vysoko. Kolik cm skočíte?
Z místa, pokud vím, tak třeba bokem je český rekord něco přes 1,3 m. 
Z rozjezdu se pak dá skočit víc. Mám kolem 150 cm osobák, ale ve světě
se skáče 170, 180 cm. Je k tomu hlavně potřeba výbušnost a švih. Dyna-
mika. V trialu platí, že když chce člověk skákat hodně z místa, tak to, co
skočí snožmo, skočí i na kole. Tu výbušnost trénujeme tak, že skáčeme
snožmo na palety. Takže z toho máme krásně osekané holeně, když se
nám nedaří. Nejsme vyloženě nějací kulturisté. Spíš jsou kluci takoví
 šlachouni, aby byli na to kolo lehcí. Samozřejmě musí mít i sílu, protože
to kolo má kolem 9 nebo 10 kilo. 
Trénování neznamená jenom jízdu na kole. Je třeba nějaký 
speciální trénink?
Je to tak 50 na 50 s tělocvičnou. Je to i posilovna, s tím, že děláme cviky
na více opakování s lehčími váhami, abychom nenabírali svalovou hmotu.
A aerobní cvičení. 
Jaké jsou podmínky v Hrádku pro takovýto sport?
Kdyby se někdo chtěl přidat, tak trénujeme pravidelně v neděli od půl
desáté dopoledne v cihelně. Kdyby si chtěl někdo odpustit sobotní párty
a v neděli brzo vstát, může se přijít podívat, budeme rádi za každého 
nového zájemce. Určitě se nikdo nemusí bát nebo stydět. I ti, kteří sem
za mnou jezdí, tak jezdí do Hrádku trénovat. Možná to někoho překvapí,
ale jezdí sem trénovat česká špička. A lidi, kteří mají jméno i na světové
scéně. Osvědčilo se mi trénovat s lepšíma. A okoukávat a učit se. Kluci
nejsou namyšlení, všichni jsou rádi za každého nového člena trialové party
a určitě každý rád poradí. Ať už s technikou, nebo třeba s výběrem kola.
Laik, který se neorientuje, tak to pro něj taky není jednoduché. Já sám 
se připravuju individuálně přes zimu ve skateparku v cihelně. Mám tam
udělanou trať, abych se přes zimu trochu hecoval a snažil se posouvat
někam výš. Krytá hala je obrovskou výhodou. V tomto smyslu je potřeba
městu poděkovat za podporu.
Jak moc je to náročné pro kluka, třeba na základní škole, který
touží dělat něco víc a předvést se?
Určitě bude potřebovat kolo a helmu. Třeba takové bazarové kolo pro
 začátek se dá sehnat kolem 6, 7 tisíc. Na něm může rok nebo dva řádit 
a uvidí, jestli ho to bude bavit, nebo ne. Levnější kola jsou pro začátek
lepší, protože ten kluk když nic neumí, tak s kolem hodně mlátí a zaha-
zuje ho. 
Společně s Martinem Šimůnkem dnes jezdíte po exhibicích. Živí
vás to?
Jezdíme v týmu BigShock Energy, se kterým spolupracujeme, a jezdíme
různé reklamní akce. Živí nás to tak z půlky. Martin má svoje podnika -
telské aktivity, já taky chodím do práce. Ale rok a půl mě živilo jenom
 ježdění, což se může zdát skvělé. Dá se těmi exhibicemi určitě vydělat, je
to super, že člověk nemusí ráno vstávat do práce, ale má to samozřejmě
i své stinné stránky. Když se člověk tímhle živí, tak se nesmí zranit. Takže

nad každým skokem dvakrát přemýšlí, protože když se zraní a něco si
zlomí, dostane na měsíc nebo dva sádru a nevydělává. Teď mám naštěstí
suprovou práci a skvělou šéfovou, která mě z práce uvolňuje vždycky,
když potřebuju. 
Na exhibicích to, co předvádíte, také patřičně komentujete.
Kam chodíte na vtipné komentáře?
To je všechno improvizace. Dopředu si řekneme v kostce, co a jak bu-
deme jezdit. Exhibice musí být hlavně show, lidi musíme v první řadě po-
bavit a myslím si, že k tomu i takové to vtipné komentování patří. Je to
trochu extrémní sport, takže i s diváky je potřeba trochu komunikovat a
hecovat je, aby i oni se zapojili, abychom se tam nedřeli jenom my.  A
aby nám ukázali, že je to baví. 
Na exhibicích využíváte jako překážku i auto, kterým přijedete.
Dá se ještě vymyslet něco nového, co nikdo nepředvedl?
Určitě, věcí, co nikdo nepředvedl, je spousta. Na exhibicích se ale sna-
žíme jezdit věci, které máme na jistotu a víme, že je tam velká pravdě-
podobnost, že se nám podaří. Když vidíme, že lidi chtějí vidět něco víc,
tak záleží na každém z nás, jak se kdo vyhecuje. Možností je určitě hodně,
na letošní rok máme takové spojení více disciplín, což si myslím, že tady
v Čechách nebylo a momentálně je velkým hitem v Anglii. Tím, že mám
spoustu kamarádů, kteří to jezdí přímo u Angličanů, tak to vidím na fa-
cebooku a byl bych rád, kdybychom to mohli předvést i tady v Čechách.
Zrovna zítra se jedu učit salto na kole, tak uvidíme, jestli se mi to podaří.
Budeme přistávat do jámy s molitanovými kostkami.
Je před vámi něco, co chcete ještě překonat?
Není to přímo konkrétní trik nebo překážka, ale spíš je to můj cíl na tuhle
sezónu. Asi před pěti lety jsem měl závodní pauzu, závodění mě už moc
nebavilo. Pak jsem zase dostal impuls. Začaly se pořádat závody podle
pravidel Českého svazu cyklistiky, což je ještě trochu těžší ježdění. První
rok jsem jel v kategorii expert, kterou jsem celkově vyhrál, a postoupil
jsem do kategorie elite, což je 15 nejlepších jezdců České republiky. Kon-
kurence je obrovská, takže jsem si vloni dal za cíl být celkově do 10. místa,
skončil jsem celkově 7., což jsem nečekal. Letos je mým cílem se alespoň
jednou v kategorii elite podívat na stupně vítězů. Bude to hodně těžké,
ale snažím se pro to udělat přes zimu maximum.
Můžeme se těšit, že vás v Hrádku zase uvidíme?
Určitě bude zase exhibice na dni dětí a rád bych opět při městských
 slavnostech uspořádal závod ve speedtrialu, což je disciplína nejatrak-
tivnější pro diváky. Všichni kluci z české špičky jsou mí dobří kamarádi 
a i tady v Hrádku se jim líbí a rádi se sem vrací. Vít Štrupl

Dobré ráno z Liberce
Český rozhlas Sever odstartoval nově od poloviny ledna 2013 Dobré
ráno z Liberce, vstávat s ním můžete už od 5 hodin. Tříhodinový blok
ČRo Sever je naplněný především informacemi z Libereckého kraje,
zprávami každých 20 minut s předpovědí počasí, spoustou pěkných
písniček. V Libereckém kraji je více než 60 rozhleden. Ve studiu o nich
vzniká nový seriál s pozvánkou. Denně po půl osmé jsou k mikrofonu
zváni zajímaví Liberečáci a Jablonečáci.

Mluveným slovem vás provedou moderátoři 
Tomáš Beneš nebo Honza Žíla. 

V Liberci nás naladíte na 91,3 FM nebo 102,3 FM, 
v Jablonci nad Nisou stačí přepnout na 102,3 FM, 
ve Frýdlantě v Čechách a okolí nalaďte 97,4 FM. 
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Pfiipravuje se revitalizace
stolet˘ch alejí

Dubové aleje podél Hartavské a Lidické ulice u Pragovky jsou krajinnou
dominantou Loučné. Mohutné duby jsou dnes často ve špatném zdra-
votním stavu. Napomohla tomu i srpnová povodeň v roce 2010, která
narušila kořenový systém stromů. Prodloužení života stromů odborným
ošetřením je drahou záležitostí. Město se proto v současnosti pokouší
získat prostředky na ošetření 110 stromů z Operačního programu Ži-
votní prostředí. Nejvíce nemocné stromy již byly v minulosti poraženy.
Počítá se proto i s výsadbou 16 ks dubu letního a jedné lípy srdčité. 
Náklady na obnovu více než 700 metrů dlouhých alejí byly odhadnuty
na 2,3 milionu korun. Město se v případě schválení žádosti o dotaci
bude podílet jednou čtvrtinou, tedy necelými 600 tisíci korun.

Schválena již byla dotace na obnovu lipových alejí na hřbitovech 
v Hrádku a v Doníně. Zde budou stromy vzhledem ke zdravotnímu
stavu nahrazeny novou výsadbou. Vít Štrupl

Tenisové centrum hostilo
t˘my z celé Evropy

Na konci ledna se v Hrádku nad Nisou odehrála kvalifikace Mistrovství
Evropy družstev tenistů do 12 let Winter Cup. V tenisové hale se utkaly
týmy z Čech, Slovenska, Lotyšska, Portugalska, Belgie, Polska a Švýcar-
ska. Nejlépe si vedli právě čeští tenisté, kteří postoupili z prvního místa.

Šití a opravy oděvů, 
šití a opravy pracovních oděvů, 

výměny zipů, zkracování kalhot, výroba originálních modelů.
Lenka Boublíková, Chotyně 15, tel. 728 552 738.

Prodám zahrádku v Hrádku nad Nisou.
Informace na telefonu 606 438 103.

Prodáme rodinný domek na okraji Hrádku nad Nisou, 
před rekonstrukcí, zahrada cca 3 000 m2.

Cena k jednání  2 200 000 Kč. 
Informace na telefonu 739 208 797.

První biatlon v Hrádku
Biatlon v Hrádku? Proč ne, když je dostatek sněhu a najde se někdo, kdo
závod uspořádá. První ročník pod názvem Richmond Sprint–Biatlon
Amateur Fun Cup pořádali pod záštitou Slovanu a za podpory restau-
race Richmond a oddílu Slovan pánové Radník a Černický. 

Mezi 23 závodníky bylo nejen 14 mužů a 3 ženy, ale i 6 dětí. V mlad-
ších žácích vyhrál na trati 350 metrů s jednou střelbou Jakub Farský.
Starší žáci běželi dvojnásobek a stříleli jednou vleže a jednou vestoje. 
Vyhrála Sára Čermáková před Radimem Černickým a Danielem Bob -
vošem. 

Jana Farská byla nejrychlejší mezi ženami na trati 550 m s jednou
střelbou. V kategorii mužů vyhrál Jaroslav Čermák před Pavlem Farským
a Radkem Černickým. Na kilometrové trati stříleli stejně jako starší žáci
vleže a vestoje.

Vít Štrupl
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Téměř dvacet přátel vzdělávání ze tří států česko-německo-polského
Trojzemí se sešlo první lednovou sobotu na hrádecké Kristýně k nefor-
mální diskusi o spolupráci. Novoroční přípitek k přivítání účastníků
přednesl starosta Hrádku nad Nisou Josef Horinka. V úvodu k následu-
jící volné neformální diskusi připomněl organizátor setkání Jiří Týř, že 
setkání na Kristýně přispěla za 12 let svého trvání několika iniciativami
ve vzdělávání a přeshraniční spolupráci v kraji a Trojzemí Nisa.   

Už v prvním roce
exis tence krajů se z ini -
ciativy účastníků set -
ká ní uskutečnil na Kri -
s týně mezinárodní se-
minář Prevence v Troj-
zemí, na kterém se 
sešli pedagogové čtyř
okresů nového Libe-
reckého kraje, aby se
saskými přáteli porov-
nali a prodiskutovali
přístupy k prevenci
so ciálně patologic-
kých jevů na české a německé straně, a na toto setkání pak navázaly další
aktivity. Pak se účastníci setkání věnovali spolupráci s Lužickými Srby,
což rovněž vedlo k navázání osobních i pracovních dodnes trvajících
přátelství. Pak se pozornost účastníků setkání zaměřila na vznikající 
Centrum vzdělanosti Libereckého kraje a navázání spolupráce českých 
a polských škol v Trojzemí a přibližně ve stejné době začala i spolupráce
Libereckého kraje s marienthalskou vzdělávací agenturou Pontes. CVLK
se stalo oficiálním partnerem Pontes a spolupráce přináší každý rok
nové výsledky. Loňské novoroční setkání přineslo námět uspořádání 
zářijové konference o kvalitě vzdělávání v Libereckém kraji. Konferenci
pak zorganizovalo CVLK na hradu Grabštejně a jejími hosty byli i přátelé
z Pontes. Trvale diskutovaným problémem je potřeba lepší koordinace
aktivit ve vzdělávací a multikulturní oblasti života v Trojzemí a tomuto
problému se přítomní věnovali i v letošní debatě.

Josef Horinka, starosta Hrádku nad Nisou, ocenil význam novoroč-
ních setkání pro vzájemnou komunikaci školských institucí s obcemi,
 jejíž kvalita je obecný problém a má význam zejména pro řízení základ-
ních škol obcemi. Vyzdvihl přitom přínos loňské grabštejnské konfe-
rence Kvalita ve vzdělávání v LK, která umožnila setkání zástupců
 základních a středních škol se zástupci obcí a na níž odbor školství LK
nabídl obcím i další spolupráci, a vyslovil příslib podpory města Hrádek
nad Nisou jejímu letošnímu pokračování.

Zdeněk Krabs, ředitel Střední odborné školy Na Bojišti, ocenil rovněž
přínos a atmosféru zářijové konference o kvalitě vzdělávání na Grab-
štejně, kde vystoupil i pěvecký sbor školy, a vyslovil se pro její
pokračová ní. Grabštejn je zřejmě krajsky nejvhodnějším místem pro po-
dobné akce a pro organizování přeshraniční spolupráce. Jeho škola má

zkušenosti se spoluprací s německou i polskou stranou a na Grabštejně
v minulosti instalovala osvětlení výstavních prostor a kaple sv. Barbory 
a dál tam bude ještě vylepšovat elektronický komunikační systém hradu.
Josef Šorm, ředitel prestižní liberecké Strojní a elektrotechnické průmy-
slové školy, připomněl trvalý význam podpory technického vzdělávání
pro udržení zaměstnanosti a zvyšování kvalifikace lidí v kraji. Inspiroval
ho k tomu nejen předchozí průjezd okolo dnes zaniklého a opuštěného
závodu Praga, který byl kdysi na světové úrovni ve výrobě ozubených
kol, ale především fakt, že takových zaniklých značek je u nás víc a není
jiné cesty než přes um technicky vzdělaných lidí vytvářet nové vynikající
firmy a obchodní značky. 

Tomáš Princ jako ředitel liberecké SŠSSD, školy s mnohaletými zkuše-
nostmi s národními i mezinárodními vzdělávacími projekty s několika
partnerskými školami a organizacemi v Německu, Polsku a Švédsku, po-
tvrdil zájem jeho školy na pokračování těchto aktivit. SŠSSD např. loni na
Grabštejně nově rekonstruovala historický altán pomocí projektu, na
němž spolupracovali naši a němečtí tesařští učni.

Setkání se dále zúčastnili mimo jiných Eva Bartoňová, náměstkyně 
ministra školství, Regina Gellrich, ředitelka marienthalské vzdělávací
agentury Pontes, Pavel Farský, nový místostarosta Hrádku nad Nisou 
a hejtman Libereckého kraje Martin Půta. 

polečenskápolečenská
rubrikarubrika
Životní výročí

Občanům, kteří v měsíci lednu 2013 
oslavili významné životní jubileum, srdečně blahopřejeme.

70 let Helfrid Volkert, Dana Drvotová,
Zdenka Viehmannová, Lýdia Štefanová

82 let Adolf Vašíček, Jiřinka Dočekalová
83 let Jaroslava Kolářová
85 let Emilie Rumlová
86 let Erika Urbanová
87 let Josef Maděra
88 let Zděnka Koldovská
89 let Emilie Kopejsková, Marie Jílková
90 let Jaroslav Valeš
91 let Miroslav Prošek
92 let Jaroslav Krejčí

Vítání nových občánků

Dne 18. 1. 2013 byli v obřadní síni radnice uvítáni 
noví hrádečtí občánci Eliška Nývltová, Dominik Mottl,

Adéla Bačáková, Petr Šedina, Lukáš Vojtašek, 
Ema Vaškovičová, Oliver Morávek, Karolína Musilová,

Roman Teubner, Ondřej Jurek.
Marie Zimová, matrikářka

Tfiinácté novoroãní pfiátelské setkání 
ke vzdûlávání v Trojzemí
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Tandemov˘ 
jazykov˘ kurz

„Ač již delší dobu vlastně bydlím v Žitavě, mé znalosti němčiny jsou
velmi slabé. Poohlížel jsem se tady po nějaké možnosti, jak se v pokro-
čilém věku začít učit německy. Zkoušel jsem soukromého učitele, ale
 výsledek nestál za moc (asi díky mému přístupu ke klasickému učení).
Později se mi doneslo, že Kamil a Anička pořádají tandemový jazykový
kurz, který je určený pro zájemce o český a německý jazyk. Do prvního
běhu se mi ještě nepodařilo přihlásit, u druhého jsem ale už neváhal.

A věřím, že jsem neudělal špatně. Je jasné, že za 10 lekcí trvajících 
1,5 hodiny se nelze naučit plynně cizí jazyk. Ale určité pokroky jsem 
u sebe zaznamenal. Především jsem ale díky tandemovému pojetí
kurzu, který je zaměřen především na komunikaci, ztratil přehnané
obavy z cizího jazyka. Myslím, že příjemná a přátelská atmosféra kurzu
zbavila všechny účastníky ostychu i pocitu méněcennosti, že neumí
 jazyk našich blízkých sousedů. Je totiž vlastně povzbuzující vidět, že 
s cizím jazykem bojujeme všichni podobně, jak Češi, tak Němci. A na
všech byla vidět snaha na tom zapracovat.

Za určitou nevýhodu lze považovat různou jazykovou úroveň účast-
níků kurzu, kdy je obtížnost pro některé příliš malá, pro některé zas pří-
liš velká. Tuto nevýhodu však hravě převáží již zmíněná „tandemovost“
tohoto kurzu, která přináší i další pozitiva. Například díky tématům jed-
notlivých lekcí jsme jako účastníci měli možnost poznat nové lidi a jejich
kulturu. Troufnu si tvrdit, že jsem mezi německými i českými účastníky
kurzu našel nové přátele a už kvůli nim se chci učit jejich jazyk.

Na další pokračování kurzu se už vyloženě těším.“
Robert Prade

Rádi bychom vás pozvali na další pokračování kurzu. Začínáme v úterý
5. března od 18.30 hodin v Hartau (v Kretschamu). Kurz bude probíhat
vždy v úterý střídavě v Hrádku a v Hartau a je určen všem bez rozdílu
úrovně znalostí němčiny. Pro přihlášení a další informace pište na: 
annablaahovaa@gmail.com

Pro lepší představu o našem kurzu ještě uvádíme anketu s účastníky 
našeho kurzu:

Proč navštěvuješ tandemový jazykový kurz?
Protože v Čechách rád cestuju, mám hodně českých kamarádů a tím pá-
dem je normální, že mám zájem o cizí jazyk.
Co se ti líbí?
Na kurzu se mi líbí, je na něm velmi uvolněná atmosféra a především je
hezká spolupráce s Čechy, kteří se chtějí učit cizí jazyk.

To, co chci dokázat, je normálně se bavit. Nechci ovládat nějakou 
gramatiku, ale chci se dokázat bavit s ostatními.
V čem se kurz liší od klasických jazykových kurzů?
Na klasickém kurzu se psaly domácí úkoly, museli jsme se učit slovíčka, 
a tady to všechno plyne samo od sebe.

Trenéfii se ‰kolili v první pomoci
Během dvoudenního společného workshopu získali trenéři dětí 
a mládeže z TJ Slovan Hrádek nad Nisou a EHC Falken Jonsdorf te-
oretické znalosti i praktické schopnosti ze základů první pomoci. 

Počátečním impulsem ke spolupráci obou klubů bylo hledání 
nových cest k probuzení většího zájmu o sport u dětí a mládeže. Nyní
společně realizují už druhý projekt podpořený prostřednictvím euro-
regionu Nisa z EU v rámci tzv. Fondu malých projektů. 

V prvním projektu, který vedl německý partner, měli děti i jejich 
rodiče možnost seznámit se s činností EHC Falken Jonsdorf. Projekt
českého partnera je zaměřen na turnaje dětí a také na výměnu zkuše-
ností a zvýšení odborné kvalifikace trenérů dětí.

K tomu slouží i dva dvoudenní workshopy. Ten první prověřil 
znalosti v poskytování první pomoci. Na účastníky čekalo nejen 12 ho-
din teorie a praktického cvičení, ale i společný doprovodný program.
Všichni účastníci kurzu zvládli bez problému závěrečný test a získali
tak potřebný certifikát, i když se při plnění praktických úkolů pořádně
zapotili a občas i zamotali do obvazů. 

Příští školení se zaměří na tréninkové metody při práci s dětmi 
a mlá deží. Své zkušenosti jim předají zkušení profesionální trenéři ze
známých fotbalových klubů.

Své teoretické znalosti si trenéři budou moci ověřit nejen během
příštích zápasů, ale i během společného jarního setkání dětí a mlá-
deže, kde bude pro malé sportovce vedle společného tréninku při-
praven i další doprovodný program.

Toto setkání proběhlo v rámci projektu Rozvoj přeshraniční spolu-
práce Slovan Hrádek n. N. a EHC Falken, který je podpořen z FMP
CZ–D euroregionu Nisa.
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Díky sponzorskému daru od Renomia Network a díky mezinárodnímu
grantu společnosti AV MEDIA, a. s., jsme získali interaktivní tabuli. Grant
umožnil zahrnutí moderních technologií do předškolní přípravy a tím
pomáhá rozvoji výchovných a výukových metod.

Se SMART boardem se pracuje jako s běžnou tabulí. Navíc má lištu se
čtyřmi popisovači a houbičkou.

Děti zde mohou pracovat jednak na výukových programech z CD
nebo přímo na výukových programech na internetu. Jednotlivé výukové
programy mohou připravovat i paní učitelky.

Práce na interaktivní tabuli je pro děti velice zajímává, děti pracují 
s nadšením a moc je to baví.

MŠ Donín, Rosnička

Donínské dûti ze ‰kolky 
a ‰koly mají k sobû blízko
Děti ze školky nás pozvaly k sobě na návštěvu. Na pěti stanovištích vy-
šetřovali „malí zdravotníci“ naše smysly, chuť, čich, hmat, sluch a zrak.
Se zavázanýma očima jsme poznávali různé vůně a nebylo to jednodu-
ché. Čokoládu poznal každý, ale pleťový krém skoro nikdo. Poznat dvě
stejně znějící kostičky – problém pro většinu dětí. Hmat jsme zvládli 
celkem rychle, chuťové pohárky máme taky v pořádku, mrkev, rajče,
marmeládu poznáme hravě. Pokud jsme prošli „lékařskou prohlídkou“,
čekala na nás skvělá hostina v jídelně školky. A potom jsme si mohli 
pohrát s hračkami dětí. Za tyto dvě skvělé hodiny patří velký dík dětem
z velkého oddělení MŠ Donín a paní učitelce Hance a paní učitelce Míše. 

Mgr. Z. Vachková

Dûti v M· Donín pracují na interaktivní tabuli

V DK Beseda se stfiílelo
Naštěstí nešlo o hrdelní zločin, ale o druhý ročník Zimních Country -
hrá(d)ek, jenž pořádala taneční skupina Staří známí pod záštitou města
Hrádek nad Nisou. Večer zahájili Mladí známí, kteří svým výstupem
ukončili činnost pro nedostatek tanečníků. Své poslední vystoupení 
si naplno užívali a sál je za to odměnil vřelým potleskem. Pořadatelé
 letos také předvedli své dovednosti. Jejich prvním výstupem byl clog-
ging (americký step), poté tanec s názvem Daisy dance, před jehož
 začátkem si klid na sále zjednali střelbou z koltu. Během večera vystou-
pil Jiří „Jeff“ Vašák, který stejně jako v roce 2011 provedl výuku klasických
country tanců, tzv. callerování. Jeff svými jednoduchými pokyny v rytmu
hudby dvakrát roztančil většinu přítomných na sále. Hosté z taneční
skupiny Wings Liberec se prezentovali tancem v mexickém stylu a poté
si vysloužili veliký potlesk za irský tanec, v jehož závěru se dvě z tanečnic
doslova vznášely. Celý
večer k tanci a po sle -
chu hrála skupina Jitro
z České Lípy. Zlatým
hřebem večera bylo
půlnoční překvapení 
v podání všech členů
skupiny Staří známí.
Jednalo se o pře hlídku
dobového spodního
prádla, kterou slovem
provázela skvělá Tor-
nádo Lou.

Děkujeme městu
Hrádek nad Nisou za
záštitu akce, sponzo-
rům za finanční dary 
a hostům, kteří se při-
šli na náš country bál
bavit a svým hřejivým
potleskem poděkovali
všem, co se o jejich 
zábavu celý večer sta-
rali. 

Staří známí
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Již druhým rokem realizujeme na naší škole projekt Škola eko?logicky!, 
jehož cílem je přiblížit dětem pomocí zajímavých výukových programů,
otázky ochrany životního prostředí jak na Zemi, tak i v našem nejbližším
okolí. Do projektu je zapojeno osm dalších školských zařízení spolu -
pracujících ve svazku škol Schkola. V prvním roce projektu (2011) jsme
připravili podklady pro vytvoření ekoprogramů a jezdili na náslechy 
a konzultace do ekologických středisek Libereckého kraje. Vybavili jsme
dvě učebny novým nábytkem a interaktivními tabulemi. Také jsme 
zakoupili notebooky pro aktivity žáků využívající moderní technologie 
a mikroskopy, které žákům zprostředkují mikrosvět pouhým okem nevi-
ditelný.

Ve druhém roce jsme vytvořili výukové programy, s jejichž pomocí 
si žáci rozšíří znalosti z oblasti biosféry, tj. rostlin a živočichů, nejen 
v obecné rovině života na naší planetě, ale i ve svém nejbližším okolí.
Část programů jsme již odzkoušeli s žáky našich partnerských škol ve
Cvikově, Rumburku, Hartau a Jonsdorfu. Zároveň jsme mohli vyzkoušet
programy ostatních škol, které se týkají např. obnovitelných zdrojů,
zdravého životního stylu či odpadového hospodářství. Všechny pro-
gramy jsou přeloženy do německého jazyka, aby je mohli společně 
využívat naši i němečtí žáci. 

V posledním roce projektu se chceme zaměřit na úpravu parku před
naší školou, kde vznikne přírodní učebna jako prostor pro výukové 
a herní aktivity dětí. Dále budeme realizovat projektové dny, kdy od-
zkoušíme další ekoprogramy s partnerskými školami. Sami je na oplátku
navštívíme a ověříme jejich aktivity. Po skončení projektu v následujícím
roce nabídneme školským zařízením nejen v Hrádku n. N., ale i v Libe-
reckém kraji a celé ČR účast na našich ekoprogramech, které žákům po-
mohou zlepšit jejich vědomosti a dovednosti v otázkách ekologie 
a ochrany životního prostředí.

Dopolední pobyt na naší škole mohou spojit s prohlídkou Hrádku
nebo s výletem do blízkého okolí, čímž chceme podpořit povědomí náv-
štěvníků o našem městě a jeho okolí. 

Renata Straková

Projekt ·kola eko?logicky! na Z· Lidická pokraãuje

PRODEJ CHOVNÉ DRÒBEÎE
(z veterinárně kontrolovaných chovů, 

které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost)

trasa ã. 55 Cvikov
13.00 Cvikov (na náměstí – za samoobsluhou)
14.00 Kunratice (u hasičské zbrojnice)
14.30 Jablonné v Podještědí (na tržnici/
15.00 Markvartice (Markvartice č. p. 64 – p. Koženého)
15.30 Rynoltice (na parkovišti – před samoobsluhou)
16.00 Bílý Kostel (před OÚ)
17.00 Hrádek nad Nisou (u starého kina)

Prodej 20. 3. 2013
Kuřice černé, červené, bílé (nesou bílá vejce)

stáří: 12–18 týd. cena: 120–180 Kč
Chovní kohoutci stáří: 12–18 týd. cena: 120–180 Kč     
Slepice ve snášce cena: 100 Kč

Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky!

Drůbež, prosím, objednávejte na adrese: 

Gallus Extra, s. r. o., Pražská 8, 586 01 Jihlava 
tel.: 567 212 754, 567 214 502, 

mob.: 731 701 331, po–pá 8–15 h, 

gallusextra@centrum.cz
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