
Schubertova vila se stane
zázemím spolkÛ

Jedna z nejhezčích vil v Hrádku, nesoucí jméno po svém majiteli, továrníku Schubertovi, má bohatou
novodobou historii. Bývaly v ní jesle, bylo období, kdy prostory moc využívané nebyly. Dnes je v ní
hlavně městská knihovna a mateřské centrum Korálek. Pro knihovnu se ale projektují nové prostory
u multifunkčního centra. Proto se už nyní řeší, co s Schubertovou vilou dál. Objekt potřebuje celkovou
rekonstrukci a zároveň je ve městě řada spolků, které nemají zázemí. V letošním roce proto byla Ate-
liérem David vytvořena analýza, jak by bylo možné s objektem naložit. Veřejnosti byla prezentována
na říjnovém dni starosty.

Hlavním uživatelem opraveného objektu by měl být Dům dětí a mládeže Drak, který by se do Vác-
lavské ulice přestěhoval z domu na Žitavské ulici. Část prostor by sloužila jen domu dětí, druhá část je
ale navržena jako víceúčelová. V nich by se mohly scházet různé spolky a zájmová sdružení. Na rozdíl
ode dneška by byly v budově využity i sklepní prostory. V nich by kromě nutného zázemí vznikly ke-
ramické dílny domu dětí, ale také třeba zkušebna pro hrádecké kapely. Naopak v nejvyšším podlaží je
počítáno s víceúče-
lovým sálem.

Analýza v tuto
chvíli neřeší otázku
potřebných finanč-
ních prostředků.
Před přípravou
projektové doku-
mentace ale bylo
potřeba najít od-
pověď na otázku,
zda se do vily vše
vejde. Proto byly
od počátku do
příprav zapojeny
pracovnice DDM
Drak, konzultovaly
se potřeby spolků,
měřily se stávající
prostory. Odpovědí,
která z analýzy
vyplynula, je, že Schubertova vila by se mohla stát spolkovým domem, ale je potřeba počítat s tím, že
prostory budou většinou používány více subjekty. Na druhou stranu, z hlediska nákladů takového
objektu, který je potřeba vytápět a udržovat, je jeho maximální využití přínosem.

Součástí rekonstrukce vily by se v takovém případě stala i novostavba nevytápěného skladovacího
prostoru.

Schubertova vila je nepochybně významnou stavbou přesahující regionální rámec. Proto se už
objevily požadavky na její zápis mezi chráněné památky. Ať už bude vila zapsána, nebo ne, veškeré
práce budou respektovat to, aby si budova svoji hodnotu zachovala. Z toho také vyplynou jistá
omezení týkající se dispozice prostor, bezbariérovosti nebo naplnění bezpečnostních požadavků.

Součástí vily je také rozsáhlá zahrada a poměrně velký pozemek, uzavřený objekty bývalého Bekonu
a domy v ulici 1. máje. Autoři analýzy proto doporučují vyřešit revitalizaci zeleně samostatným pro-
jektem. Stejně tak je potřeba vyřešit přístup do vily, ideálně přímo z centra města, kde jsou ale zatím
možnosti vzhledem k majetkoprávním vztahům omezené.

V listopadovém čísle:
— Rozhovor se starostou
— RekonstrukcesídlištěPodTratí
— Oslavy 28. října
— Soutěž školních časopisů
— Cyklista Jiří Novák
— Nová kniha o Oybině
— Příloha: Toulání časem…

Kostel sv. Jana –
JohannisKirche

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 prosincového čísla je 21. 11. 2014.
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 7. 12. 2014.
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
1199..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
19. schůze rady města v roce 2014, konaná dne 19. října, se zabývala 
těmito záležitostmi:
— schválila přijetí finančního daru ve výši 5 000 Kč na mezinárodní spo-

lupráci mezi MŠ Liberecká a MŠ Knirpshausen od společnosti Spar-
kasse Oberlausitz–Nierschlesien do vlastnictví příspěvkové organizace
Mateřská škola Liberecká

— schválila přijetí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na akci RPS –
Hrádek nad Nisou, sídliště Pod Tratí – II. etapa ve výši 1 215 000 Kč 

— schválila uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí
na projekt Snížení energetické náročnosti ZŠ T. G. M. v Hrádku nad Ni-
sou s poskytovatelem dotace: Státní fond životního prostředí ČR

— schválila nepoužití směrnice rady města na výběr zhotovitele veřejné
zakázky Obnova mostu v ulici Na Hrázi – PD ve stupni pro výběr zho-
 tovitele z důvodu realizace po částech, kdy jsou jednotlivé části reali-
zované svépomocí a prostřednictvím odborných firem, a to za ceny 
v místě i čase obvyklé, resp. ověřené cenovým průzkumem trhu. Schvá-
lila realizaci akce Obnova mostu v ulici Na Hrázi – PD ve stupni pro vý-
 běr zhotovitele za cenu 191 422 Kč včetně DPH firmě AF–CITYPLAN –
ateliér LIBEREC.

— rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce
parku u ZŠ Lidická v Hrádku nad Nisou II firmě JIB, s. r. o., Brandýs nad
Labem za nabídkovou cenu 572 118,27 Kč vč. DPH

— potvrdila smlouvu o pronájmu veřejného prostranství k umístění pro-
dejního zařízení nebo zařízení k poskytování služeb, případně dalších
zařízení, na částku 72 000 Kč s firmou Geoizol, spol. s r. o., Nový Bor

— rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce
střechy Tovární 225, Hrádek n. N. vítěznému uchazeči firmě Michal
Raichl, Hrádek nad Nisou za celkovou nabídkovou cenu 492 681 Kč
včetně DPH

— schválila cenovou nabídku společnosti AutoCont CZ, a. s., Ostrava –
Moravská Ostrava na akci Doplnění serverové infrastruktury na MěÚ
za celkovou cenu ve výši 432 650,02 Kč vč. DPH, která je nevýhodnější
cenovou nabídkou po průzkumu trhu

— schválila uzavření smlouvy o dílo se společností Bártek rozhlasy, s. r. o.,
Praha 2 – Nové Město na pořízení ukazatelů rychlosti IPR 11 v celkové
výši 106 083 Kč. 

2200..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
20. schůze rady města v roce 2014, konaná dne 29. října, se zabývala 
těmito záležitostmi:
— schválila vyhlášení sběrové soutěže pro základní a mateřské školy pro

školní rok 2014/2015 s tím, že odměněny budou čtyři nejlepší kolek-
tivy mateřských a základních škol, pět nejlepších kolektivů základních
škol, pět nejlepších jednotlivců z celého města sbírajících všechny ko-
mo dity a dále pak tři nejlepší jednotlivci v jednotlivých komoditách –
sbírané komodity papír, Tetra Pack, PET lahve

— rozhodla o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu Revitalizace alejí v Hrádku nad Nisou, ulice Lidická a Hartavská
z důvodu, že do daného termínu nebyly podány žádné nabídky. Schvá-
lila opětovné vypsání zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu na akci Revitalizace alejí v Hrádku nad Nisou, ulice Lidická 
a Hartavská II

— schválila návrh dohody na zápůjčku 1 ks dopravního sčítače od Měst-
ské policie Liberec

— vzala na vědomí podání žádosti do dotačního řízení na rok 2015 v pro-
gramu Podpora terénní práce, vyhlášeného Radou vlády ČR pro zále-
žitosti romské menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR, doporučuje
zastupitelstvu města schválit podání žádosti Terénní pracovník 2015 
a spoluúčast města a ukládá ODK předložit žádost na prvním řádném
zasedání zastupitelstva města

— schválila žadateli firmě ZAPA beton, Praha 4, čerpání finančních rezerv
na rekultivaci a sanaci pozemků dotčených vlivem dobývání v dobý-
vacích prostorech Grabštejn a Václavice II v celkové výši 450 000 Kč pro
rok 2014 v souladu a podle aktualizace projektu rekultivace DP Grab-
štejn a Václavice II schváleného dne 13. 10. 2010

— schválila příkaz k provedení roční inventarizace majetku města na 

základě příkazu starosty města v termínech k 30. 11. 2014 a k 31. 12. 2014
— schválila přijetí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na akci Ob-

nova odvodňovacího kanálu Kristýna ve výši 837 435 Kč 
— schválila přijetí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na akci Ob-

nova odvodňovacího příkopu ve výši 214 792 Kč 
— vzala na vědomí předložený cenový průzkum trhu v rámci akce Rozší-

ření kamerového systému v parku gen. Svobody, schválila nepoužití
směrnice rady města Hrádku nad Nisou na výběr zhotovitele veřejné
zakázky a schválila realizaci akce Rozšíření kamerového systému v parku
gen. Svobody za cenu 64 812,44 Kč včetně DPH

— schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého roz-
sahu Oprava komunikací pro rok 2014–2015 – Penetrace

— schválila vícepráce v celkové částce 583 367,20 Kč včetně DPH na 
rekon strukce ulic Moskevská, U Koupaliště, Žižkova s firmou 1. jizer-
skohorská stavební společnost, s. r. o., Hodkovice nad Mohelkou, 
kde se mění bod IV., cena celkem, na 4 990 356 Kč včetně DPH

— schválila předložený Provozní a návštěvní řád Fitness parku a uložila
odbor OIaSM jeho instalaci na viditelném místě u zařízení parku

— schválila předložený plán zimní údržby 2014–2015 pro toto období. 

1122..  mmiimmoořřááddnnáá  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
12. mimořádná schůze rady města v roce 2014, konaná dne 8. října, se
zabývala těmito záležitostmi:
— vzala na vědomí obdržení registračního listu dotace Snížení prašnosti

v Hrádku nad Nisou 
— schválila uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí
na projekt Městský park: rekonstrukce parku v ulici generála Svobody 

— rozhodla o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého roz-
sahu na akci s názvem Snížení energetické náročnosti budovy Soko-
lovny bez udání důvodů. Schválila opětovné vypsání zadávacího řízení
Snížení energetické náročnosti budovy Sokolovny II. v souladu s pod-
mínkami poskytovatele dotací.

— rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu Snížení ener-
 getické náročnosti DPS v Hrádku nad Nisou – instalace plynových 
absorp čních tepelných čerpadel země/voda vítěznému uchazeči firmě
Design 4 – projekty staveb, s. r. o., Liberec, za celkovou nabídkovou
cenu 439 835 Kč včetně DPH.

Ustavující zasedání zastupitelstva
mûsta
Ustavující zasedání zastupitelstva města, konané dne 5. listopadu, se zabý-
valo těmito záležitostmi:
— vzalo na vědomí zprávu registračního úřadu, rezignaci Stanislava Dlou-

hého na jeho mandát v zastupitelstvu pro volební období 2014–2018,
nástup Mgr. Hany Prchlíkové jako náhradníka volební strany HRÁDEK
POTŘEBUJE ZMĚNY! na uprázdněný mandát

— zvolilo starostu a místostarostu města, sedmičlennou radu města
— schválilo v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) vyplácení odměn 

neuvolněným členům zastupitelstva v dosavadní výši a dle pravidel
schválených usnesením 08/429/ZM/10 ze dne 24. 11. 2010 (dále jen
pravidla), tj.:
1) Výše měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných

členů zastupitelstva:
a. Člen zastupitelstva bez dalších funkcí 400 Kč
b. Člen rady města 1600 Kč
c. Předseda výboru nebo komise 500 Kč
d. Člen výboru nebo komise 200 Kč.

2) Stanovení postupu, kdy při souběhu výkonu dvou či více funkcí 
neuvolněného člena zastupitelstva města bude poskytnuta měsíční
odměna až do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce dle pravi-
del.

3) Stanovení termínu, kdy se měsíční odměna za výkon funkce neuvol -
něného člena zastupitelstva bude poskytovat ode dne přijetí tohoto
usnesení, tj. 5. 11. 2014, a v případě nastoupení náhradníka na uvol-
něný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu.

4) V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí (tj. zvo-
lení do funkce za člena komise nebo výboru, předsedy komise nebo
výboru, člena rady města) bude odměna náležet ode dne zvolení
do funkce.

— zřídilo pětičlenný kontrolní výbor, zvolilo jeho předsedu a jeho členy
— zřídilo devítičlenný finanční výbor, zvolilo jeho předsedu a jeho členy.
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5. listopadu 2014 proběhlo v Multifunkčním centru Brána Trojzemí usta -
vující zasedání zastupitelstva našeho města. Na svou premiéru přicházím
plná očekávání chvilku před pátou. O tom, že jde o slavnostní okamžik,
není pochyb. Všichni jsou adekvátně oblečeni, dobře naladěni a těsně
před zahájením lehce konverzují a popíjejí připravenou kávu v atriu
Brány.

V 17 hodin už všech 25 nově zvolených zastupitelů, tajemník, zapiso-
vatelka a předsedkyně volební komise sedí na svém místě v multifunkč-
ním sále Brány Trojzemí. Sledovat slavnostní akt přišla pouze hrstka 
lidí a z velké většiny to byli rodinní příslušníci přítomných zastupitelů.
Přiznávám, že mě to trochu překvapilo, čekala jsem větší zájem. Volba
nejužšího vedení města zřejmě netáhne. Snad proto, že se nečeká žádné
překvapení.

Zastupitelstvo zpočátku řídí nejstarší člen zastupitelstva. Pan Holata
vedl jednání velmi důstojně, a to až do doby zvolení starosty, který poté
„moderátorskou“ štafetu převzal. Po odhlasování programu jednání
všich ni zastupitelé skládají slib, že budou pracovat v souladu s ústavou
a zájmy města, předsedkyně volební komise shrnuje letošní volby a poté
už navrhujeme, hlasujeme, schvalujeme, zapisujeme… 

Úspěšně jsme zvolili starostu, místostarostu, členy rady města a členy
finančního a kontrolního výboru. Schválili jsme jejich počet a odměny…
a je hotovo. Než jsem si všechno stačila uvědomit, první zasedání zastu-
pitelstva skončilo. 

Atmosféru uvolnilo kouzlo nechtěného, které dalo vzniknout několika
perličkám. Jako třeba že si zvolíme dva starosty a poté také starosti. Místo-
 starostovi Pavlu Farskému už také asi navždy zůstane přezdívka Karel.

Bylo to rychlé a příjemné. Vím, že to tak ale nebude vždycky. Čekají
nás i jednání dlouhá a plná emocí a vášnivých diskuzí. A bylo by fajn,

kdyby se na ně přišlo podívat víc lidí. Zasedání zastupitelstva jsou 
veřejná. Každý tak může přímo na místě vidět a slyšet, jak se dělají 
důležitá rozhodnutí, která ovlivňují život v našem městě a tím i život 
každého jednoho z nás. 

A stejně tak, jako mě překvapil malý zájem lidí, mě překvapilo samotné
uspořádání v sále, kdy hlasující zastupitelé sedí zády k veřejnosti. Možná
to spolu úzce souvisí. Možná, že kdyby nám naši spoluobčané viděli 
do tváře, chodili by se na nás dívat raději. A možná to bude moje první
téma do zastupitelské diskuze. Další zasedání proběhne 26. listopadu,
tak to do té doby ještě promyslím… 

Věra Baumgartnerová

Poplatky za inzerci v mûsíãníku

HRÁDECKO
formát cena
6 x 2,5 cm 121 Kã
6 x 5 cm 363 Kã
A6 (ãtvrtstránkov˘) 605 Kã
A5 (pÛlstránkov˘) 1 210 Kã
formát A4 (celostránkov˘) 2 420 Kã
reklamní reportáÏ cena dohodou
ceny jsou uvedeny vãetnû DPH

V Hrádku nad Nisou k volbám přišlo 36,33 % oprávněných voličů. Je to
nejnižší volební účast v historii komunálních voleb v Hrádku nad Nisou,
o 9 % nižší než v roce 2010. Jednoznačným vítězem voleb se stalo hnutí
Hrádek potřebuje změny! se ziskem 65,01 %. Oproti minulým volbám
svoje postavení ještě upevnilo – tehdy získalo 60,70 %. Druhé v pořadí,
Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst, získalo 21,65 % hlasů, Komu-
nistická strana Čech a Moravy 13,33 %. Přepočteno na mandáty získalo
HPZ! 17 míst v zastupitelstvu, Hnutí za harmonický rozvoj měst a obcí 
5 míst a KSČM 3 místa.

ZZvvoolleennii  bbyyllii  ttiittoo  kkaannddiiddááttii::
ZZaa  KKSSČČMM:: Stanislav Štok, Jaroslav Holata, Karel Pokorný
ZZaa  HHrrááddeekk  ppoottřřeebbuujjee  zzmměěnnyy!!:: Bc. Martin Půta, Bc. Josef Horinka, 
Pavel Farský, Ing. Jaromír Mottl, Petr Dlouhý, ThMgr. Hedvika Zimmer -
mannová, Tomáš Prokop, Jan Krečman, Petr Vinklárek, Iva Červená,
MUDr. Radomír Sekvard, Věra Baumgartnerová, MUDr. Ivana Pavlová,
Milan Slezák, Ing. Radek Petr, Stanislav Dlouhý, Jaroslav Sklenář
ZZaa  HHnnuuttíí  zzaa  hhaarrmmoonniicckkýý  rroozzvvoojj  mměěsstt  aa  oobbccíí:: Mgr. Jaroslav Poláček, 
Mgr. Ladislava Jurková, Radek Horák, Petr Kudláček, Václav Krejčík.

Stanislav Dlouhý (HPZ) se vzdal mandátu, nahradila jej první v po-
řadí náhradníků Mgr. Hana Prchlíková.

Novými zastupiteli oproti minulému volebnímu období jsou: Věra
Baumgartnerová, Mgr. Ladislava Jurková, Ing. Jaromír Mottl, Ing. Radek
Petr, Karel Pokorný.

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva města byly zvoleny orgány
města:

SSttaarroossttaa  mměěssttaa:: Bc. Josef Horinka
MMííssttoossttaarroossttaa  mměěssttaa:: Pavel Farský
RRaaddaa  mměěssttaa:: Bc. Josef Horinka, Pavel Farský, Iva Červená, ThMgr. Hed-
vika Zimmermannová, Petr Dlouhý, Jan Krečman, Tomáš Prokop
PPřřeeddsseeddaa  ffiinnaannččnnííhhoo  vvýýbboorruu:: Jaroslav Holata
ČČlleennoovvéé  ffiinnaannččnnííhhoo  vvýýbboorruu:: Šárka Doležalová, Petr Suk, Petr Vlach, 
Tomáš Prokop, Jiří Paseka, Ladislav Fialka, Jiří Pavel a Ing. Radek Petr
PPřřeeddsseeddaa  kkoonnttrroollnnííhhoo  vvýýbboorruu:: Mgr. Jaroslav Poláček
ČČlleennoovvéé  kkoonnttrroollnnííhhoo  vvýýbboorruu:: Ing. Milan Slabý, Václav Krejčík, Stanislav
Štok a Jan Sladký.

V˘sledky voleb a nové vedení mûsta

Ustavující zasedání zastupitelstva oãima nováãka
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Rozhovor se staronov˘m starostou
Pane starosto, na úvod
bych se rád vrátil k va-
šemu volebnímu progra -
mu. Ten si sice mohl
každý přečíst, ale je po
volbách, proběhlo usta-
vující zastupitelstvo, kde
jste byl znovu zvolen sta-
rostou, a tak vás poprosím
o shrnutí vašich hlavních
priorit na další 4 roky.
Z pohledu zásadních investic
máme připravený projekt na
stavbu knihovny ve dvoře 
multifunkčního centra, který
roztáčí spirálu dalších nava-
zujících aktivit. Těmi jsou 
rekonstrukce Schubertovy
vily, přestěhování domu 
dětí a využití tohoto objektu 
různými spolky a dalšími 
aktivitami, které po městě
probíhají. Má me připravený
projekt na zdravotní středisko, které by mělo vyrůst v prostorách býva-
lého Azylu. Pro něj hledáme možnosti financování. Nabízí se využití tzv.
Norských fondů, kde je relativně snadné o peníze požádat, o to je ale slo-
žitější projekt administrovat. Komunikuji proto s lidmi, kteří se orientují
v chystaném integrovaném regionálním operačním programu, i s lidmi,
kteří mají povědomí o programech přeshraniční spolupráce, a hledáme
další možnosti zajištění peněz na tuto stavbu. 

Pak jsou to projekty, které už jsou schválené, máme na ně dotaci a rea-
lizovat se budou v příštím roce. Patří sem revitalizace alejí Hartavská 
a Lidická, revitalizace parku na Zlaté výšině, park v Doníně, ještě letos mu-
síme dokončit park u ZŠ Lidická, čeká nás revitalizace rybníku ve Václavi-
cích. Probíhá zpracování projektové dokumentace na energetické úspory
základní školy v Doníně. Budou tam nová dřevěná okna, bude zateplena
fasáda a půdní prostor s tím, že na fasádě zůstanou veškeré zdobné prvky,
které na budově jsou. I na tento projekt peníze jsou a realizovat se bude
příští rok. Chceme vyměnit zbývající okna na ZŠ Lidická a připravujeme
výběrové řízení na projektanta rekonstrukce ZŠ Lidická, která se bude tý-
kat elektroinstalace, povrchů podlah, obkladů, sanitární instalace a zaři-
zovacích předmětů, podobně jako jsme připravili rekonstrukci přístavby
ZŠ T. G. Masaryka. Máme připravený energetický audit na budovy 
ZŠ v Loučné, podle kterého se bude připravovat projekt energetických
úspor. Bude obnášet výměnu zbývajících oken, zateplení fasády a pod-
kroví. 

Chceme pokračovat úpravami zahrad mateřských škol. Stojí před námi
další rekonstrukce vodovodů a kanalizací, kde chceme pokračovat stej-
ným modelem jako dosud, kdy je po rekonstrukci sítí kompletně opraven
povrch komunikace. Připravuje se rekonstrukce ulice Na Příkopech, Pod
Ovčím kopcem, Slunečné. Příští rok budeme podávat žádost o spolufi-
nancování opravy chodníku v ulici Generála Svobody. Chceme pokračo-
vat v revitalizaci sídlišť, máme náměty na prodloužení chodníků v Doníně,
do Oldřichova, na Dolní Suché, kde chodník úplně chybí. 

Připravujeme postupnou rekonstrukci veřejného osvětlení. Tady zatím
není k dispozici vhodný dotační program, takže chceme využít možnosti
financování z úspor, které rekonstrukcí osvětlení zbydou. Tím, že se vy-
mění lampy i vedení, klesne spotřeba energie i potřeba oprav a z takto
ušetřených peněz se potom výměna hradí.
Co připravujete pro okrajové části města?
Nejdříve bychom rádi lépe uchopili osadní výbory. O práci v nich už 
není takový zájem, jako byl při jejich zakládání. Proto diskutujeme o tom,
zda dělat volby do celých osadních výborů. Uvažujeme o tom, že by byl
volen pouze předseda osadního výboru, který si potom najde svůj tým.
Jakmile se podaří ustanovit nové osadní výbory, budeme se bavit o tom,
jaké priority v jednotlivých okrajových částech města obyvatelé mají. 
V některých částech je situace složitější. Ve Václavicích máme připravený
projekt na chodník, po kterém obyvatelé volali, když tudy po povodních
vedla objízdná trasa pro kamiony směřující do Chrastavy. Vyprojektování

chodníku chvíli trvá, kamiony jezdit přestaly a nyní část obyvatel říká, že
chodník by byl ve Václavicích vhodný, část je proti. Podobná je situace
s vodovodem, kde aktivita ochládá ve chvíli, kdy chceme, aby se lidé 
k vodovodu také připojili.
Před měsícem jste ve volbách získali ještě o 5 % více než před
čtyřmi roky. Po minulých volbách jste ale hledali partnera, se
kterým jste utvořili radu města. Tentokrát je rada města jedno-
barevná. Proč jste se tak rozhodli?
Vše, co se v našem městě děje, se předem se zastupiteli konzultuje. Já
jsem si hned po volbách svolal náš zastupitelský klub, kam mohli přijít 
i bývalí členové nebo sympatizanti. Tam vznikla jednoznačná shoda, že
tentokrát si radu obsadíme sami. 
Nemáte strach, že vám lidé budou vyčítat, že si o všem rozho-
dujete vlastně sami?
Zásadní rozhodnutí řeší stejně zastupitelstvo. Rada rozhoduje o běžném
chodu města, o pronájmech, ale například majetkoprávní úkony řeší za-
stupitelstvo. Členové rady jsou z různých částí města, každý má nějaký
okruh obyvatel, kteří se na něj obrací se svými problémy, každý hlasuje
za sebe, takže z toho strach nemám. Do rady nepřicházíme s žádným 
scénářem, každý radní se připravuje sám a podle toho hlasuje. Tedy na-
příklad ani body, které já v dobré víře předložím, nemusí být schváleny. 
Bude mít opozice nějakou možnost kontroly?
Z principu se opozici přenechává kontrolní výbor, jehož složení bylo
schváleno na ustavujícím zastupitelstvu. Stejně tak je naprosto otevřený
přístup do finančního výboru, kde jsou členové nominovaní námi a jsou
tam i zástupci opozice. Osobně se nebráním diskusi s kýmkoliv, a přes-
tože máme velkou většinu v zastupitelstvu, nikoho nechceme válcovat.
Kromě výborů zastupitelstva se mohou zřizovat komise rady
města coby její poradní orgány. Tím se otevře možnost dalším
lidem ovlivňovat chod města. Už máte jasno v tom, jaké komise
budou zřízeny?
Debata o komisích zatím proběhla okrajově. Na první radě města chci ale
toto téma otevřít. Určitě ale zůstane dopravní komise, komise životního
prostředí, komise názvoslovná, protože jedním z úkolů, který před námi
stojí, je dotažení pojmenování ulic v okrajových částech. V minulosti už
byly například projednány názvy ulic na Dolním Sedle. Pro obyvatele je
sice nepříjemná administrativa s tím spojená, ale výhody například pro
integrovaný záchranný systém podle nás převažují. 

Vedli jsme debatu, zda zřizovat kulturní a sportovní komisi. Já navrhuji
nový model, který bych chtěl na začátku roku vyzkoušet. Zavedli bychom
tzv. kulaté stoly. Začali bychom v lednu setkáním se zástupci spolků, kde
bych chtěl představit například novinky grantového programu a vyslech -
nout si jejich náměty. Další kulatý stůl by měl proběhnout se sportovci 
a třetí by byl věnován bezpečnosti. Tady jsem se nechal trochu inspirovat
v Kolíně, kde se u kulatého stolu scházejí zástupci policie, strážníků, 
škol, domu dětí apod. a mohou sdělovat svůj pohled na aktuální prob-
lémy v otázkách bezpečnosti. Zůstanou samozřejmě zachovány tradiční 
komise, jako je bytová a sociální nebo SPOZ.
V části minulého volebního období byl řízením městské policie
pověřen jeden ze zastupitelů, pan Krečman. Zákon to umožňuje,
ale v Hrádku to bylo poprvé, do té doby ji vždy vedl starosta
města. Toto řešení ale bylo řadou obyvatel kritizováno, mluvilo
se i o trafice pro pana Krečmana. Můžete vysvětlit, proč jste se
k tomuto kroku odhodlali a také zda bude tento model pokra-
čovat?
Na toto téma se mezi námi vede široká diskuze. Teď ji vyřešil zákon, 
protože se zvolením nového zastupitelstva zanikla i funkce zastupitele 
pověřeného řízením městské policie. Nyní ji tedy vedu já. Mezi našimi
členy, ale třeba i se zástupci policie vedeme debatu, zda touto funkcí 
opět pověřit někoho ze zastupitelů, nebo zda má zůstat pod mým vede-
ním.

K pověření došlo v roce 2011, což vyplynulo z toho, že naše úsilí bylo
tehdy směřováno hlavně k odstraňování povodňových škod. Investičním
záležitostem jsem se, stejně jako dnes, věnoval hlavně já. Bývalý starosta
Martin Půta věnoval hodně své energie a času v odpoledních hodinách
a po večerech přípravě na krajské volby. Cítili jsme, že je potřeba nepří-
znivou situaci, která tehdy byla, nějak řešit. Já tuto funkci jako trafiku 
nevnímám, bylo to racionální řešení situace. A já osobně jsem za práci,
kterou pan Krečman v této oblasti vykonával, rád a děkuji mu za ni. 
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V říjnu se stavělo na sídlišti Pod Tratí. Práce na druhé etapě regenerace
probíhaly mezi dvěma nejvyššími domy: v tzv. „kapce“ přibyla nová par-
kovací místa, komunikace je zde nyní širší a má nový povrch. Opraveny
byly také chodníky, na které nedošlo v první etapě. Nové dětské hřiště
ještě není v provozu, ale přibyla na něm prolézačka, houpačky a palisáda,
která jej ohraničuje. Zcela nové je stání pro kontejnery na komunální 
i tříděný odpad. Stavbu prováděla firma Strabag, která ve veřejné soutěži
předložila nabídkovou cenu 2 177 100 Kč. Město na regeneraci získalo
dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj.

Na sídli‰ti Pod Tratí probûhla druhá
etapa regenerace

Po stfie‰e Besedy se doãkal 
i interiér

V létě byla kompletně rekonstruována střecha nad sálem DK Beseda 
a jeho zázemím. V těchto dnech se dokončuje malování v sále, na bal-
kóně i v šatnách. Zároveň byly na balkóně vyměněny všechny koberce. 

Postupná rekonstrukce objektu bude pokračovat. Připravuje se pro-
jekt na opravu střechy v části nad restaurací a projekt na výměnu oken 
a dveří v části kulturního domu, včetně vzhledu fasády.
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V multifunkãním centru uvízly
dûti. Na‰tûstí jen cviãnû

Sirény a následný příjezd hasičské techniky na Horní náměstí v úterním
odpoledni 4. listopadu byly naštěstí jen mezinárodním taktickým cviče-
ním, při kterém hasiči zkoušeli záchranu skupiny dětí a poté i cenných
exponátů z historických prostor multifunkčního centra Brána Trojzemí.
„Požár“ se v převážně dřevěné konstrukci rychle šířil, takže za chvíli 
nebylo v zadýmených místnostech na krok vidět.  Čtyřicet hasičů z jed-
notek z Hrádku nad Nisou, Chotyně, Dolního Sedla, Liberce a Žitavy se
postaralo o vyvedení všech dětí s pomocí dýchací techniky a také s využi-
tím žebříku. Pak došlo i na „exponáty“, které byly přeneseny do Besedy.

Cvičení bylo ukončeno vyhodnocením v hasičské zbrojnici.

Podûkování
Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala za velice vstřícný přístup 
a ochotu Městské policie v Hrádku nad Nisou. Dne 3. 11. 2014 v 17.30
hodin jsem našla v Liberci před vlakovým nádražím peněženku s důleži-
tými osobními doklady a menší finanční hotovostí. Podle občanského
průkazu jsem zjistila, že peněženka patřila patnáctiletému chlapci z Vác-
lavic. Zkoušela jsem podle adresy najít kontakt na majitele přes interne-
tový telefonní seznam, ale to se mi nepodařilo. Protože bydlíme v Liberci,
nemáme vlastní automobil a bylo mi jasné, že mladík jistě peněženku 
s doklady velmi postrádá, obrátila jsem se o pomoc na Městskou policii
v Hrádku nad Nisou. Požádala jsem je, zda by mohli zajet na uvedenou
adresu a předali chlapci mé telefonní číslo, abychom si mohli domluvit
schůzku, na které bych mu peněženku předala. Chlapec mi skutečně za-
volal a dnes jsem mu jeho peněženku i s doklady osobně vrátila. 

Bohužel nevím jména strážníků, kteří 3. 11. 2014 měli službu, ale ráda
bych jim touto cestou velice poděkovala, protože díky jejich ochotě a po-
moci jsem mohla doklady předat chlapci již druhý den po jejich ztrátě.

Stanislava Bočková

Aktuality 
z mûstské policie
Před necelými dvěma měsíci roztrpčil nejen mi-
lov níky zvířat případ štěňat, nalezených v igeli-
tové tašce ve Václavicích. Příběh měl tentokrát
šťastný konec díky hrádecké městské policii. Ne vždy tomu ale tak je. 
A případů, kdy městská policie vyjíždí ke psům, přibývá. „Poslední do-
bou máme pocit, jako kdyby sem psy někdo vozil a vypouštěl je ven,“
říká velitelka městské policie Iva Krňáková. Počet odchycených psů
oproti loňsku vzrostl. Za celý loňský rok strážníci vyjížděli k 90 zákrokům
na zvířata, což už letos stihli překročit. Více je také psů, kteří končí 
v útulku. S tím rostou náklady, které město musí vynaložit, protože je po-
třeba platit za ošetření psů a jejich stravu. „K domněnce, že ne všichni
odchycení psi jsou místní, nás vede i to, že část jich sice má čip, ale není
v Hrádku hlášená. Většina majitelů psů je nedohledatelná. Ale máme 
i případ, kdy se polský chovatel o psa přihlásil po třech měsících 
a všechny náklady uhradil,“ říká Iva Krňáková. 

A jak to bylo se zmíněnými štěňaty? „Igelitovou tašku s 8 štěňaty jsme
našli ve Václavicích, částečně ponořenou ve vodě. Záměr majitele byl
jasný: zbavit se jich. Dvě už byla mrtvá, zbylých šest se podařilo zachrá-
nit. O dvě štěňata se nejprve starali zaměstnanci městského úřadu, poté
ale až do jejich předání novým pánům byli malí kříženci v cihelně. Druhý
den po nálezu štěňat se naštěstí podařilo najít také jejich matku. Tu se
podařilo od majitelky přemístit ke štěňatům. Dnes už jsou všichni psi 
u nových majitelů,“ vypráví celý příběh Iva Krňáková, která má na zá-
chraně psů hlavní podíl.

V blízké budoucnosti se chystá posílení týmu městské policie. V těchto
dnech pracuje v počtu 4 strážníků a jednoho velitele. Další pracovník se
na výkon funkce strážníka připravuje. „Rádi bychom ale počet strážníků
ještě o jednoho člověka navýšili. V bezpečnostní komisi je tento záměr
projednaný a schválený, definitivně ale rozhodne nové vedení města.
Chceme tím dosáhnout toho, abychom mohli držet nepřetržitou
službu,“ říká Iva Krňáková. V současnosti slouží strážníci městské policie
od pondělí do čtvrtka do 1 hodiny v noci, v pátek a v sobotu nonstop 
a v neděli do 19 hodin.

Strážníkům pomáhá kamerový systém, který se podařilo v posledních
letech rozšířit. Dnes mají strážníci ve služebně obraz z 13 kamer, využívá
jej i Policie ČR. Díky kamerám už byli zjištěni pachatelé trestné činnosti.
K tomu je potřeba započítat i jejich preventivní funkci. Další případy po-
mohly odhalit fotopasti – ať už se jedná o založení černé skládky, nebo
vandalismus.

V okrajových částech města, konkrétně na Dolní Suché a na Dolním
Sedle, byly instalovány ukazatele rychlosti. Zkušenosti ukazují, že řidiči
na ně reagují a v případě překročení rychlosti přibrzdí. Městská policie
má také k dispozici radar. Několikrát změněná legislativa sice jeho použí-
vání nezjednodušuje, ale přesto se využívá: „Během prázdnin, kdy jsme
měli služby pokryté po jednom strážníkovi, jsme kontrolu rychlosti ome-
zili, ale v současnosti se v různých částech města kontroluje skoro každý
den. A přestupky zjišťujeme pravidelně,“ říká závěrem Iva Krňáková.
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V Hrádku nad Nisou si státní svátek Vznik samostatného českosloven-
ského státu připomínáme u pomníku Obětem válek ve Školní ulici, k no-
vo dobé tradici patří předání Ceny města Hrádek nad Nisou několika
obyvatelům města.

Starosta města Josef Horinka u pomníku připomenul význam památ-
ného 28. října, který přetrvává, i když je to již více než 20 let, kdy Česko -
slovensko neexistuje. V obřadní síni městského úřadu byla poté udělena
Cena města Hrádek nad Nisou třem osobnostem: Ing. Josefu Jurkovi
in memoriam, Jaroslavu Šimáčkovi a Petru Vinklárkovi. 

Ing. Josef Jurek jako hrádecký patriot chtěl už v roce 1975 využít pro
rekreaci vodní plochu vznikající zaplavováním povrchového dolu Kris-
týna. Narážel na odpor pracovníků státního statku i předsedy městského
národního výboru, neboť na přilehlých polích měla vzniknout plocha
pro intenzivní pěstování zeleniny a nádrž se měla stát zásobárnou vody
pro zavlažování. Nakonec zvítězila varianta rekreačního areálu a pan Jurek
s dalšími příznivci jachtingu se zasloužil o založení jachetního oddílu.
Jako jeho předseda usiloval o rozvoj tohoto sportu na Hrádecku. Svépo-
mocně postavená loděnice a několik plachetnic mu umožnily zapojit 
desítky Hrádečanů a především dětí do tohoto sportu. Pod jeho vedením
se v letech 1976–1985 dokázali prosadit i na československých poháro-
vých regatách. 

Pan Jurek jako předseda jachetního oddílu chtěl poskytnout možnost
sportovního vyžití i dalším zájemcům, a tak spolu s vojáky grabštejnské
posádky organizoval Silvestrovský běh, plavecký závod Přeplavba Kris-
týny a samozřejmě jachtařské závody.

Pan Josef Jurek se tak natrvalo zapsal do historie hrádeckého sportu.
Od roku 1990 do roku 2012 byl Ing. Josef Jurek zastupitelem města, pra-
coval i jako člen rady města.

Pan Jaroslav Šimáček byl od šedesátých let aktivním hráčem volejbalu
za hrádecký oddíl TJ Slovan. Dlouhá léta působil jako předseda klubu 
i jako trenér týmů mužů, žen i mládeže.

V letošním roce proběhla oslava 50 let mezinárodní spolupráce mezi
volejbalovými kluby Hrádku nad Nisou a SG Robur Zittau. Právě pan Ja-
roslav Šimáček stál v roce 1964 u jejího zrodu jako zakladatel a organi-
zátor, podporovatelem je až do současnosti.

Podílel se na vzniku a rozvoji beachvolejbalu na Kristýně od založení
hřiště před 17 lety až do dnešních dnů. Pan Šimáček je vzorem pro 
přáte le, známé, volejbalisty již po mnoho generací – i mladší generace
chápou pana Šimáčka v jeho osmdesáti letech jako osobu pro hrádecký
volejbal velmi významnou a důležitou.

Pan Petr Vinklárek jako předseda Klubu horolezců Hrádek, a to v sou-
čtu již 20 let, uvedl v život tradici horovíkendů, kde seznamuje děti s ho-
rolezectvím, v osmdesátých letech minulého století vedl horolezecký 
oddíl mládeže, ze kterého vzešli v dnešní době věhlasní lezci. Dlouhá
léta pořádá běh Císařským údolím. Byl jedním z těch, kteří se význam-
nou měrou zasadili o udržení horolezecké chaty na Horním Sedle v ma-
jetku hrádeckých horolezců, a tím umožnil pokračování tradice využí-
vání tohoto objektu ve prospěch mnoha hrádeckých organizací a škol.
Jako spoluautor horolezeckého průvodce po okolí Hrádku nad Nisou se
zasloužil o propagaci našeho města. Pan Petr Vinklárek je od roku 2002
aktivním zastupitelem města Hrádek nad Nisou a v letech 2002 až 2010
byl členem Rady města Hrádek nad Nisou.

Mûsto ocenilo dal‰í tfii osobnosti
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SoutûÏ ‰kolních ãasopisÛ
Liberecka

V loňském školním roce vyhlásila Základní škola T. G. Masaryka ve spo-
lupráci s o. s. Hádě.Hrádek, Apertou, s. r. o., za podpory města Hrádek
nad Nisou a Brány Trojzemí soutěž školních časopisů, kterou jsme nazvali
Časík. Do soutěže jsme přizvali školy z Liberce a okolí. Přiznám se, že
k očekávanému počtu přihlášených časopisů jsem byla lehce skeptická.
Konečný výsledek byl ale milým překvapením. Do soutěže se přihlásilo
10 školních časopisů. 9 z nich nakonec dodalo vše, co bylo z naší strany
požadováno. Hodnocení časopisů se ujali lektoři liberecké Aperty, 
kteří na základě kritérií vybrali 5 nejlepších. Vybrané časopisy postoupily
do velkého finále, které se konalo 10. října v MFC Hrádek nad Nisou. 
Členové redakčních rad po úvodních zahřívacích aktivitách měli 
za úkol představit a prezentovat nejen svůj časopis, ale i svou práci 
a členy. Finálovou prezentaci hodnotili zástupci TV R1, kteří se postarali
o úvodní mediální aktivity, paní Renata Richterová a ředitel Brány Troj-
zemí p. Štrupl.

Z pěti finalistů se na první místo nakonec vyšvihl Školní expres ze 
ZŠ Liberecká z Jablonce nad Nisou. 2. místo získalo Zvonění ZŠ Vrch lic-
kého, 3. místo časopis Tučňák – ZŠ Český Dub, 4. místo si odnesl Kapli-
čák – ZŠ Kaplického a 5. místo vybojoval náš Hepčík – ZŠ T. G. M. 
Hrádek nad Nisou, pro kterého bylo páté místo krásným završením roční
práce a skvělým porovnáním se svými mnohem staršími souputníky.

Hana Prchlíková, ředitelka soutěže, zástupkyně ředitelky ZŠ T. G. Masaryka,
Hrádek nad Nisou

Prakticky vyprodaný sál hrádecké Besedy se bavil v pátek 17. 10. při 
inscenaci Dívčí válka, se kterou přijeli herci Prozatímního Čechova osvo-
bozeného divadla v čele s hlavními protagonisty Františkem Ringo 
Čechem, Mojmírem Maděričem, Romanem Skamene a Sandrou Pogo-
dovou, budící od začátku hry dojem, že ji nic a nikdo nezkrotí. Hrou,
která už má na kontě přes 1 600 repríz, přiměli herci diváky k loučení při
potlesku ve stoje.

Do hrádecké Besedy se kromě plesů, jejichž čas se pomalu blíží, mů-
žete těšit i na dvě další představení.

28. února zde vystoupí s autorským pořadem Na stojáka Lukáš 
Pavlásek, Daniel Čech a Karel Hynek. Předprodej vstupenek začne v síti 

e-vstupenka 8. ledna. O pár dní později, 20. března, se hrádeckému 
publiku představí Klára a Bára neboli Alice Holubová a Ivana Chýlková
v komedii o dvou manželských krizích a jednom úmyslně založeném 
požáru. Předprodej vstupenek bude zahájen 2. února.

Malí hudebníci dostali nov˘
nástroj

Hrádecká pobočka Základní umělecké školy Liberec dostala na začátku
listopadu nový hudební nástroj – piano. Na konci školního roku vyslovil
na koncertě pan učitel Lachman přání: pořídit pro děti pořádný nástroj,
který by zároveň bylo možné snadno převážet například na koncerty. 

Díky úsilí pana starosty Josefa Horinky se našly peníze a slavnostní
předání nového nástroje mohlo 6. listopadu proběhnout. Sponzorský
dar na pořízení této Yamahy věnovala společnost KSM Castings CZ. 

Jak se dětem v hrádecké umělecké škole daří, se můžete přijít pře-
svědčit sami na předvánoční koncerty. Koncert třídy fléten a klarinetů
proběhne 3. prosince, koncert klavírní třídy 9. prosince, vždy od 17 hodin
v multifunkčním centru Brána Trojzemí.

Po Dívãí válce se mÛÏeme tû‰it na konec zimy



911. ãíslo, 
listopad 2014

V průběhu letních prázdnin jsme nelenili a díky sponzorům vylepšili 
naši hernu, vstupní chodbu a chodbu s toaletami. Rodičům s nejmen-
šími ratolestmi tak můžeme nabídnout příjemné prostředí k trávení 
volného času. Jsme tu pro vás v prostorách městské knihovny, a to v po-
ndělí, úterý a čtvrtek, více informací najdete na našich stránkách 
https:// www.facebook.com/MaterskeCentrumKoralek. Přijďte si s dětmi
pohrát, něco vyrobit nebo jen tak načerpat energii. Naše poděkování pa-
tří sponzorům: Restaurace Zatáčka – p. Jozef Joštiak, pí Lenka Studená – 
finance ve výši 4 500 Kč na nákup barev, police a doplňků, p. Zuzana 
Jiránková a Zdeněk Bendl za koupi nového lina do vstupní chodby. 

Poděkování patří taktéž vedení města za zapůjčení pracovníka VPP, který
pomohl s výmalbou. Vše ostatní jsme zvládli my, šikovné maminky 
a naši pomocníčci. 

Za MC Korálek Markéta Švikruhová, Hanka Horáková, Petra Holečková

Rodilí mluvãí na Z· Donín
Zajímavý počin se podařil nejmenší z hrádeckých základních škol. 
ZŠ Donín se ve spolupráci s libereckou jazykovou školou Ceet zapojila 
do projektu CLIL na ZŠ. 

CLIL je zkratkou anglického spojení (Content and Language Integra-
ted Learning), které lze do češtiny doslovně přeložit jako „výuka propo-
jující obsah a jazyk“. Volněji se tím však myslí integrovaná výuka cizího
jazyka do odborného předmětu, přičemž odborným předmětem může
být jakýkoliv vyučovací předmět, jehož vzdělávacím obsahem není cizí
jazyk, ale jehož vzdělávací obsah je pomocí cizího jazyka zprostředko-
ván.

Děti se tedy normálně učí svůj předmět (i tělesnou či hudební vý-
chovu) a tím se mimoděk učí i cizí jazyk, kterým k nim mluví lektor. Je to
samovolné, přirozené a efektivní.

Každé pondělí se do výuky na škole budou po dobu téměř pěti mě-
síců zapojovat angličtí lektoři. Jsou jimi Gabriela a Danny. Oba jsou
mladí, energičtí, vtipní, rozumí si s dětmi a především mluví krásnou
britskou angličtinou. 

A o tom, že se děti při hodinách nenudily, se můžete přesvědčit na
webových a facebookových stránkách ZŠ Donín (www.zsdonin.cz).

·kolní druÏina na Koulení
chleba 2014

Rozhodli jsme se využít nádherné počasí a podnikli výlet od 3. 10. do 
5. 10. 2014 do Dolánek u Turnova.

Náš sobotní plán byl navštívit druhý ročník netradičních závodů 
v koulení chleba ve ski areálu Struhy u Turnova, kde jsme chtěli vidět
současného televizního moderátora Romana Šebrleho a vyfotit se s ním.
Nakonec jsme se rozhodli zapojit se i do soutěže.

Cílem bylo dopravit tříkilový pecen chleba v co nejkratším čase po 
klikaté trati ze sjezdovky dolů, do cílové brány.

7 odvážných se postavilo na start.
Do finále v kategorii od 7–15 let se dostal náš žák Dominik Voksa. 

A jak to dopadlo? 
Vyhrál Dominik – získal nádherné a zasloužené 1. místo.
To bylo radosti. Všichni jsme také dostali na památku triko od společ-

nosti PRIMA a nakonec nás Dominik pozval do cukrárny Mikula a útratu
zaplatil poukázkou, kterou vyhrál.

Na závěr sobotního večera jsme ještě navštívili jarmark v Dolánkách.
Hry, soutěže a loutkové divadlo nás mile překvapily a hned jsme zapo -
mněli na bolení nožiček.

Být v Dolánkách a nenavštívit Dlaskův statek? V neděli jsme to na-
 pravili. 

Zažili jsme netradiční víkendový pobyt plný zábavy a adrenalinu.
Super akce, příští rok chtějí děti zase…

p. Jandalová, školní družina, Loučná

Prázdninové promûny v MC Korálek
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Materiální sbírka na Z· TGM 
v Hrádku nad Nisou

Paní Horinková, učitelka ze ZŠ T. G. Masaryka z Hrádku nad Nisou, byla
tak hodná a udělala pro náš útulek pro opuštěné psy materiální sbírku.
Celý nápad se jí zrodil v hlavě a už zbývalo doladit seznam věcí, co jsou
v útulku potřeba. Je toho opravdu potřeba hodně a až mi bylo trapné 
žádat o drobnosti, jako jsou kancelářské potřeby, pracovní rukavice,
plastové boxy a podobně. Prostě toho byl seznam na plný velký papír.
Někomu se to může zdát jako drobnost, ale ono maličkost k maličkosti 
a je z toho několik tisíc, které nemáme kde vzít.

Je pravda, že jsem paní Horinkovou raději upozornila, že nemusí být
sbírka úspěšná. A výsledek? Nečekaný! Děti, rodiče a učitelé se zapojili
a nakonec dostáváme spoustu různých věcí. Od různých dobrot, misek,
pelíšku, kancelářských pomůcek po boudu a úklidové prostředky. Za to
patří velký dík všem, co se na sbírce podílejí, zvláště pak paní učitelce
Janě Horinkové.

Kateřina Vojáčková, 
útulek AzylPes Krásný Les

V Hrádku se setkali pracovníci
sociálních sluÏeb

Dne 21. 10. 2014 proběhlo pracovní setkání zaměstnanců Pečovatelské
služby Hrádek nad Nisou se členy Regionální asociace poskytovatelů 
sociálních služeb Praha (RAPSS). Setkání se zúčastnili členové RAPSSu,
ale i zaměstnanci Středisek sociálních služeb a Pečovatelských služeb 
v Praze. Předsedou asociace je RNDr. Jiří Mašek CSc., který celou tuto 
exkurzi organizoval. Členové RAPSSu pracují jako ředitelé středisek so-
 ciál ní péče a pečovatelských služeb v různých částech Prahy. Po zhlédnutí
domů s pečovatelskou službou v Hrádku nad Nisou jsme se přemístili 
do Klubu důchodců, kde jsme vedli vzájemnou diskuzi na téma sociální
problematika, která se všech organizací týká. Společně jsme si sdělovali
problémy, které se dotýkají financování sociálních služeb (dotace, více -
zdrojové financování), dále jednotlivých úkonů u klientů, vykazování dat
a dalších záležitostí spojených s agendou sociálních služeb. Toto setkání
bylo přínosem pro všechny účastníky této akce, jak z hlediska profesio-
nálního, tak i lidského.

ředitelka PS, Mgr. Šárka Jeníčková

Nalezené vûci
Správní a sociální odbor Městského úřadu Hrádek nad Nisou eviduje
v období od 1. 1. 2014 do dnešních dnů níže uvedené nalezené věci:

ddaattuumm  nnáálleezzuu ppooppiiss  nnáálleezzuu
13. 01. 2014 Klíče – 2 ks na kroužku s modrým přívěskem 
21. 01. 2014 Rodný list – Kateřina Machková
23. 01. 2014 Jízdní kolo – zn. nezjištěna
24. 01. 2014 Klíče – 2 ks na kroužku
16. 02. 2014 Horské kolo – zn. Author San Francisco
19. 02. 2014 Náušnice s kamínkem (1 ks)
24. 02. 2014 Jízdní kolo – zn. Olpran Phantom, červené
18. 03. 2014 Jízdní kolo – zn. Liberta
22. 04. 2014 Dámské jízdní kolo – zn. Falke, fialové
26. 05. 2014 Pánské jízdní kolo – zn. Favorit
03. 06. 2014 Klíč – 1 ks – samotný
04. 06. 2014 Klíč – 1 ks – na řetízku
09. 06. 2014 Jízdní kolo – zn. Lincoln, fialové
12. 06. 2014 Jízdní kolo – zn. Phoenix, modré
11. 07. 2014 Jízdní kolo – zn. Amulet Europe, vínové
15. 07. 2014 Glukometr
18. 07. 2014 Klíče – 3 ks – žlutozelené značení
06. 08. 2014 Horské kolo – zn. New Yorker (s rámem)
26. 08. 2014 Finanční hotovost
26. 08. 2014 Klíče – 2 ks v kožené kapsičce
27. 08. 2014 Mobilní telefony – 3 ks, nefunkční
27. 08. 2014 Klíče – svazek 8 ks, oranžový mincovník
10. 09. 2014 Pytel – 2 ks plyšák, dětská raketa, 

11 ks plast. tyčky, pláštěnka
19. 09. 2014 Batoh – stahovací pytel + oblečení, pantofle, notes
06. 10. 2014 Dokumenty – Tomáš Procházka
09. 10. 2014 Předměty z garáže – Dolní Sedlo č. p. 10 (nářadí,

součástky, anténa, kanystr, sifon, zvonek apod.)
10. 10. 2014 Dámské jízdní kolo – zn. nezjištěna, červené
24. 10. 2014 Jízdní kolo – zn. MBK, oranžovošedé
05. 11. 2014 Jízdní kolo – zn. Reta Falcon, žlutofialové

O uvedené věci je možno se přihlásit nejpozději do tří let od ode -
vzdání nálezu na správním a sociálním odboru, v přízemí budovy
Městského úřadu Hrádek nad Nisou.

polečenskápolečenská
rubrikarubrika

Životní výročí
Občanům, kteří v měsící říjnu 2014
oslavili významné životní jubileum, srdečně blahopřejeme.

70 let Vlasta Kabelková, Anita Říhová
80 let Jaroslav Němeček
82 let Zdeněk Baum, Zdenka Kolaříková
83 let Alois Janeček
85 let Danuška Rychecká, Miloslava Součková
86 let Walter Wiener
88 let Štefania Klimovičová, Anna Mazáčková
90 let Jaroslava Kotková

Marie Zimová, matrikářka
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Hrádeck˘ snímek uspûl 
na mezinárodním festivalu

sportovních filmÛ
Dne 16. října proběhlo v libereckém Babylonu vyhlášení vítězů 17. roč-
níku mezinárodního festivalu sportovních filmů FICTS, konající se pod
patronací Českého olympijského výboru (www.sportfilm.cz). Mezi více
než 29 soutěžními snímky, nejen z ČR, ale i zahraničí, byl zařazen jeden
snímek z hrádeckého prostředí.

Letos oslavily Volejbalový klub Hrádek nad Nisou a VV Zittau e. V. 
50. výročí mezinárodního volejbalového přátelství. Při příležitosti tohoto
jubilea byl natočen amatérský dokumentární snímek, který zmapoval 
50 let tohoto přátelství. Rozhovory se zakladateli tohoto přátelství, do-
bové snímky, zajímavé příběhy – to vše naleznete v tomto dokumentu.

Dle slov organizátorů mezinárodního festivalu se stalo v celé historii
festivalu poprvé, aby mezi soutěžními snímky byl i amatérský snímek 
z Libereckého kraje.

Byli jsme proto moc rádi, jako autoři filmu, že náš skromný dokumen -
tární snímek získal na tomto tradičním festivalu Cenu poroty. 

Velmi si toho vážíme. Zároveň nás velmi potěšilo, že jsme mohli cenu
převzít z rukou našeho pana starosty. Též velmi děkujeme.

V případě zájmu o získání originálu našeho snímku na DVD nás, pro-
sím, kontaktujete na e-mailu vkhradek@vkhradek.cz.

Za VK Hrádek nad Nisou a filmový tým Jaroslav Jiránek

Okruh pro bruslafie se na
jafie uzavfie

V letošním roce se podařilo vyměnit povrchy cyklostezek podél Žitavské
ulice až na Trojmezí. Radost z nich mohou mít hlavně vyznavači in-line
bruslení. Město zároveň připravovalo ještě projektovou dokumentaci
pro vyasfaltování komunikace na hrázi před Kristýnou, která spojuje 
pane lovou cestu s přístupovou komunikací na Kristýnu-Jih. 

Nyní se podařilo zajistit prostřednictvím euroregionu Nisa finanční
prostředky na realizaci tohoto úseku. Asfaltový povrch na hrázi a na 
přístupové komunikaci k restauraci Na Jihu se bude pokládat na jaře.
Bruslaři tak v příští sezóně budou mít k dispozici okruh spojující město,
Trojmezí a Kristýnu.

Hrádecký cyklista Jiří Novák (byť již nějaký ten pátek bydlí v Liberci) má
za sebou jednu z nejúspěšnějších závodních sezón. Konec dobrý, všechno
dobré, říká se, a ten pocit může mít i Jiří, když letošní sezónu zakončil 
vítězstvím v etapovém závodě v Brazílii.

V polovině září dokázal poprvé vyhrát závod českého poháru cross-
country na Šumavě v Zadově. O týden později pomýšlel na český mi-
strovský titul v maratonu horských kol na Rallye Sudety, závodě s pověstí
toho nejtěžšího v Čechách. Po dlouhém souboji na 115 km dlouhé trati
ale dojel druhý.

Pak už přichází závod Brasil Ride. Jiří tam byl i vloni, ale v 5. etapě ho
kolaps donutil vzdát. To si ale vynahradil letos a s kolegou Hansem Bec-
kingem dokázal vyhrát. Na 600 km dlouhé trati, vedoucí kolem diaman-
tových dolů, rozpálené sluncem, strávili 26 hodin. Drama, ve kterém na
první dvojici ztráceli už 30 minut, nakonec završili v poslední etapě, kdy
dokázali stáhnout i poslední 2 minuty a 18 sekund a k tomu další 2 mi-
nuty přidat.

S Jiřím Novákem se můžete setkat už 18. listopadu v Bráně Trojzemí.
Beseda nejen o Brasil Ride začne v 17 hodin. Kromě vyprávění se budou
promítat fotografie a videa za závodů. Přijďte podpořit úspěšného hrá-
deckého sportovce! 

Jifií Novák zajel svÛj nejlep‰í v˘sledek kariéry
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Nová kniha o Oybinû bude 
pfiedstavena na zaãátku prosince
Oybin – hrad, lázně a okolní skály jsou fenoménem Lužických hor. 
Zájemci o historii, krajinu, lidé, kteří se rádi nechají inspirovat k toulání,
dostanou už 2. prosince do rukou další knihu osvědčených autorů 
M. Řeháčka, P. F. Poldy a J. Pikouse. A Hrádek nad Nisou bude opět prv -
ním místem, kde se budete moci s autory osobně setkat, poslechnout si
jejich vyprávění, ptát se jich a knihu si odnést, podle libosti podepsanou.

„Knížka Oybin – putování po stopách císaře Karla IV. navazuje na
naše předchozí knížky o Hrádecku a Lužických horách. Na 144 stranách
jsou moje texty, Ferdyšovy kresby, fotografie Honzy Pikouse a archivní
materiály – pohlednice – vesměs ze sbírky Petra Kurtina. Jedná se tedy 
o poměrně pestře vypravenou knížku, umocněnou netradiční grafikou
Pavla Akrmana. Na titulu je krásný historický obrázek oybinských ruin ze
sbírek žitavského městského muzea,“ upřesňuje Marek Řeháček.

„Jak to bývá u našich knížek obvyklé, není to žádná historická mono-
grafie o dějinách a architektuře Oybina, ale spíše lehce lyrická oslava 
tohoto nádherného místa, tak bytostně spojeného s českou minulostí.
Knížka má především posloužit jako zdroj inspirace pro putování a vý-
lety. Vedle popisu zřícenin hradu a kláštera je zde také vyprávění o vsi
Oybině a zdejším unikátním kostele, o zdejších skalách a horolezcích, 
o skále Scharfenstein i Töpfer. Milovníky železnic může potěšit i po-
měrně obsáhlé vyprávění o trase oybinské úzkokolejky – oné Cinkavé či
Zvonečkové dráhy. Popsáno je i putování po středověkých zemských
stezkách spojujících Žitavsko s Jablonným a Českou Lípou.“

V˘hledy z V˘hledÛ
Na dnešní česko-polské hranici nad Vítkovem je kopec, který se jmenuje
Výhledy. Původní název je Gückelsberg, nejspíše odvozený od němec-
kého gucken, tedy dívat se. Turisté, kteří sem ještě v nedávné minulosti
zavítali, si ale výhledů moc neužili. Vrchol kopce, na kterém byla od roku
1872 oblíbená restaurace, je nyní zalesněný. Restauraci potkal po 2. svě-
tové válce stejný osud jako mnoho dalších. Vyhořela a nebyla obnovena.
Na vrchol kopce nevedla ani turistická značka. 

Od října je ale vše jinak. Na vrcholové skalce byla postavena jedno-
duchá dřevěná terasa. Zatím slouží hlavně jako pozorovatelna ptactva.
Pro všímavé pozorovatele je přímo na vrcholu umístěna tabule s vyob-
razením ptáků, které je možné v okolí spatřit. Návštěvníci mohou svá po-
zorování zapisovat do návštěvní knihy. Většímu výhledu do okolí zatím
brání všude okolo rostoucí stromy. Nyní ale nastalo období vegetačního
klidu a s jejich částečným kácením se počítá. Pokud tedy vyrazíte na Vý-
hledy na jaře, určitě nebudete litovat.

A pro ty, kteří by snad při hledání Výhledů bloudili, byla i turistická
značka obnovena.

Nalaďte si Sever v Hrádku nad Nisou a okolí na
88,8 FM nebo 91,3 FM.
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âerpací stanice 7 Station 

v Hrádku nad Nisou

hledá do svého kolektivu nového

pprraaccoovvnnííkkaa  nnaa  ppoozziiccii  vvnniittřřnníí  oobbsslluuhhyy  ČČSS  

aa  vveennkkoovvnníí  oobbsslluuhhyy  ČČSS..

Jedná se o jednosměnný provoz, krátký a dlouhý týden. 
Nabízíme práci na stálý pracovní úvazek, u venkovní obsluhy 

je možná spolupráce formou brigády. 

Požadujeme spolehlivost, zodpovědnost a znalost německého 
jazyka je podmínkou. 

SSttrruukkttuurroovvaannýý  žžiivvoottooppiiss  vv  NNJJ  ss  tteelleeffoonnnníímm  kkoonnttaakktteemm  

zzaassíílleejjttee  nnaa  ee--mmaaiill::  iinnffoo@@77ssttaattiioonn..eeuu,,  

ppooppřř..  nnááss  kkoonnttaakkttuujjttee  nnaa  tteelleeffoonnnníímm  ččííssllee  773333  669911  119911..

MASÁÎE
PPaavveell  JJaannddaall

ŽŽiittaavvsskkáá  449955,,  HHrrááddeekk  nnaadd  NNiissoouu

ZZááddaa  ++  ššííjjee  3300  mmiinn  115500  KKčč
ZZááddaa  ++  ššííjjee  ++  hh..  kkoonnččeettiinnyy  4455  mmiinn  220000  KKčč
DDoollnníí  kkoonnččeettiinnyy  3300  mmiinn  115500  KKčč
CCeellkkoovváá  mmaassáážž  9900  mmiinn  335500  KKčč
MMaassáážž  rruukkoouu  ((nnoohhoouu))  ++  
ppaarraaffíínnoovvýý  zzáábbaall 3300  mmiinn  110000  KKčč
MMeeddoovváá  ddeettooxxiikkaaččnníí  mmaassáážž
((mmaassáážž  zzaadd,,  ppeeeelliinngg,,  mmeedd))  4400  mmiinn  220000  KKčč
LLyymmffaattiicckkáá  mmaassáážž 6600  mmiinn  330000  KKčč
LLáávvoovvéé  kkaammeennyy  6600  mmiinn  330000  KKčč
IInnffrraa  ssaauunnaa  3300  mmiinn  110000  KKčč

Podle přání klienta je možné pozměnit délku a druh masáže.
Jako dárek pro vaše blízké, přátele či zaměstnance 

můžete zakoupit dárkové poukazy v různé hodnotě.

VÁNOČNÍ AKCE: Při nákupu vánočního poukazu dostanete 
druhý poukaz na pobyt v infrasauně ZDARMA!!!

OOtteevvíírraaccíí  ddoobbaa::  ppoonndděěllíí  aažž  ppáátteekk  88––2200  hhooddiinn..
TTeell..  čč..  773366  228833  338833

mmaassaazzee--jjaannddaall@@sseezznnaamm..cczz
hhttttppss::////wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//mmaassaazzee..jjaannddaall

Těším se na vás!

KOSMETIKA MONIKA

NABÍZÍ...

Bylinné čaje, kapky, sirupy a kvalitní koření, 
vše od firmy Grešík

Organické přípravky – Dr. Frej 
(výtažky z bazalky posvátné na psychiku a proti stresu)

Kvalitní přírodní zubní pasty s Neemem

Vánoční dárkové balíčky na přání dle objednávky

Výrobky společnosti Country Life 
(zdravé kaše, mouka Hraška, sirupy)

Ajurvédská káva

Výrobky firmy Naděje – bylinné kapky

KKoossmmeettiikkaa  MMoonniikkaa
HHuussoovvaa  445588,,  HHrrááddeekk  nnaadd  NNiissoouu

TTeell::  660022  448822  668800

www.kosmetikamonika.cz
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