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Začátek roku…
Začátek každého roku je příležitostí
k zastavení v kolotoči našich povinností
a každodenního shonu. Máme příležitost ke vzpomínkám na rok, který končí,
a také možnost přemýšlet nad rokem,
který přichází.
Každý z nás zažil jistě v roce 2005
nejenom úspěchy, ale také chvíle, kdy se
nedařilo a na které by nejraději zapomněl. Každý z nás si v budoucnosti bude
minulý rok spojovat s jinou, pro něho tou
nejdůležitější událostí. Často tak hodnotíme události a úspěchy zdánlivě malé,
ale o to více zapadající do naší paměti
a našich vzpomínek. Pro mě osobně je
vedle narození mé druhé dcery Viktorky
takovou událostí rekonstrukce meteorologické budky a oživení městského
parku, který zase může být chloubou
našeho města. Věřím, že i v letošním roce
se nám podaří vrátit alespoň některým
místům v našem městě jejich původní
krásu…
To, jak se ve městě bude žít, není
pouze otázka práce vedení města, městských investic či městem organizovaných akcí, ale také věcí snažení, úspěchů
a práce firem, škol, spolků a jeho jednotlivých obyvatel. Jako starostu města mě
těší všechny Vaše úspěchy a rád s Vámi
budu i v letošním roce spolupracovat na
tom, aby překážek na cestě k nim bylo co
nejméně. Chtěl bych tedy popřát každému, kdo se v Hrádku o něco snaží, aby
se mu v roce 2006 podařilo naplnit co
nejvíce z jeho plánů a cílů a aby se cesty
k jejich dosažení co nejméně proplétaly
a křížily.
Hrádku nad Nisou přeji , aby lidí, kteří
se o něco snaží, bylo ve městě co nejvíce…
Váš starosta Martin Půta

V lednovém čísle:
—
—
—
—
—
—
—
—

Fond rozvoje města
Uhelná
Klingerův pramen
Sbírka „Pozvedněte slabé“
Líheň mistrů
Mrazík 2006
Silvestrovský běh
Společenský kalendář
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Mûsto chce pﬁilákat turisty
Podpořit cestovní ruch a přilákat do města turisty, kteří by se do regionu rádi vraceli a přiváděli další
návštěvníky, je smyslem projektu, na který město připravilo na podzim loňského roku žádost o dotaci
z prostředků Evropské unie ze Společného regionálního operačního programu. Projekt se zabývá rozšířením a zkvalitněním nabídky služeb cestovního ruchu v české části Trojzemí. Jedině tím, že bude mít
Hrádek turistům co nabídnout, může do budoucna počítat s rozvojem cestovního ruchu.
Při realizaci projektu vzniknou nejen očekávané propagační materiály města a české části Trojzemí,
ale hlavně bude vytvořena koncepce rozvoje cestovního ruchu. Její dosavadní neexistence byla ostatně
při tvorbě strategického plánu města Hrádek 2015 uvedena jako jeden z významných problémů města.
Zároveň bude vytvořena grafická koncepce propagačních materiálů.
Při vzniku projektu se vycházelo jednak z toho, jaké informační materiály má nyní město k dispozici,
a také z potřeb turistů, které jsou známy například z turistického informačního centra. Většina materiálů
je dosud v českém jazyce, případně v menší míře jazyce německém. Proto budou nově vznikající
produkty čtyřjazyčné – přibude ještě polština a angličtina. Nabídka bude doplněna o další materiály,
především pro pěší turisty, a také o další formy propagace – internetovými stránkami, CD-ROMem.
Vznikne turistický produkt „Putování českou částí Trojzemí“, který bude obsahovat řadu tipů na výlety.
Turisté tak dostanou ucelené informace členěné do tematických okruhů – např. historie a památky,
příroda a krajina, lidová architektura, ubytování a stravování, výlety, trasy, sportovní příležitosti a podobně.
Součástí projektu budou také informační tabule, umístěné v zajímavých místech na trasách výletů.
Navíc bude vytvořen výstavní systém, který město použije poprvé na výstavách věnovaných cestovnímu
ruchu v Jablonci nad Nisou a v Brně.
Pokračování na straně 4

Zimní údrÏba na bodû mrazu
… tak začínal první příspěvek na webovém fóru po sněhové nadílce z 28. a 29. prosince.
V listopadovém HRÁDECKU jsme informovali o tom, že zimní údržbu některých komunikací v letošním
zimním období bude provádět Krajská správa silnic Libereckého kraje namísto SKS Jablonec, která tyto
práce prováděla dosud. Přes snahu města a SKS Jablonec zachovat původní stav i za cenu, že město bude
krýt případný schodek, bylo toto řešení odmítnuto.
Vytrvalé a intenzivní sněžení, které přišlo na konci prosince, ukázalo, kdo se stará o které úseky silnic.
Zatímco vnější obchvat města, o který se starají Technické služby Liberec, a místní komunikace, kde zimní
údržbu zajišťují SKS Jablonec, byly v rámci možností v pořádku, Liberecká ulice, vnitřní obchvat, ale například i Tovární ulice, ve které sídlí
pohotovost, vypadaly, jako by
udržovány nebyly.
29. prosince obdržela Krajská
správa silnic připomínky městského úřadu a starosta města
Martin Půta opětovně jednal
s odpovědnými pracovníky KSS
LK. „Tak jako na začátku jednání,
jsem i nyní přesvědčen o tom, že
by bylo nejlepší, aby krajské
komunikace opět udržovala místní
provozovna SKS (v minulosti
TS Hrádek). Bylo by to z hlediska
operativnosti a výsledku prováděné zimní údržby nejefektivnější
řešení,“ říká starosta města Martin
Půta.
Pokračování na straně 4
Vaše náměty, příspěvky a připomínky posílejte na e-mail: zpravy@hradeknadnisou.cz, tel./fax: 482 720 170
nebo písemně na MÚ paní Půtové. Můžete také využít schránku ve vstupní chodbě MěÚ. Internetová podoba časopisu vychází na www.hradek.cz. Uzávěrka únorového čísla je 20. 1. 2006. Časopis se objeví na
pultech prodejen okolo 6. 2. 2006.
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Informace
z
radnice
Ze zasedání rady mûsta

22. schůze rady města
Rada města se na své 22. schůzi v roce 2005 dne 30. listopadu zabývala
těmito záležitostmi:
— uložila ORM navrhnout úpravu míst pro sběrné nádoby zámkovou dlažbou, popř. další terénní úpravy tak, aby byly dobře přístupné občanům
— uložila OVV připravit návrh na nové vývěsní skříňky v ul. 1. máje
a v Doníně u trafiky a zařadit částku na jejich výměnu do rozpočtu na
r. 2006. Tyto vývěsky budou stejného charakteru, jako jsou kopie úřední
desky a plakátovací plochy.
— po projednání souhlasila s nabídkou spolupráce se Sdružením ochrany
spotřebitelů
— vzala na vědomí nabídku na pořízení informativního měřiče rychlosti
jízdy a uložila veliteli městské policie předložit radě města nabídky na
zakoupení mobilního certifikovaného radaru, který umožní městské
policii provádět kontrolu jízdy ve městě s možností pokutování, a uložila
zařadit příslušnou částku do rozpočtu města na r. 2006
— uložila ORM zajistit neprodleně označení všech autobusových zastávek v katastrálních územích města a všechny zastávky označit názvem,
který bude totožný s názvem uvedeným v jízdním řádu ČSAD, v termínu
do 31. 1. 2006. Rada města uložila ORM do příští RM navrhnout, které
zastávky doporučuje opravit prioritně a kde doporučuje umístit lavičky
a zastřešené vývěsky na umístění jízdního řádu.
— vzala na vědomí návrh společnosti Liberecké stavebniny na vybudování
chodníku v ulici Husova od pošty směrem ke školní družině ZŠ TGM
s tím, že Liberecké stavebniny v rámci vybudování chodníku dodají
veškerý stavební materiál potřebný k jeho postavení, město zaplatí
práce. Rada města uložila dopravní komisi tento návrh projednat
a navrhnout nové dopravní značení v této lokalitě, které by skutečnosti
odpovídalo. RM uložila ORM zajistit projektovou dokumentaci na stavbu
chodníku v termínu do 31. 1. 2006.
23. schůze rady města
Rada města se na své 23. schůzi v roce 2005 dne 7. prosince zabývala těmito
záležitostmi:
— schválila příspěvek na pořádání fotbalových turnajů elévů v měsících
leden–březen 2006 v prostorách Sokolovny s tím, že příspěvek bude
poskytnut jako nepeněžní plnění příspěvkového programu města
formou prominutí úhrady nájemného za pronájem prostor
— vzala na vědomí informace ORM o provedených vícepracích v rámci
rekonstrukce komunikací při provádění rekonstrukce Stoky C a uložila
ORM zahrnout požadované finanční prostředky do rozpočtu města na
r. 2006
— uložila ORM zajistit správce skateparku s nástupem nejpozději od
1. 2. 2006
— uložila ORM zajistit na příští jednání RM harmonogram investiční
akce Rekonstrukce Horního náměstí dodaný projekční kanceláří
CEDE studio a připravit v souladu s harmonogramem požadavky na
jednotlivé vlastníky a správce sítí pod Horním náměstím a přilehlými
ulicemi
— schválila prodloužení smlouvy o dílo p. Petru Poldovi za zpracování
zpravodaje HRÁDECKO vždy na rok
— uložila místostarostce města do konce března 2006 předložit ve spolupráci s předsedkyní školské komise RM návrh na vytvoření klubu
mládeže
— doporučila ZM vytvořit rozpočtovou kapitolu Vlastní podíly dotačních
titulů pro město a příspěvkové organizace a navrhnout do ní do
návrhu rozpočtu na r. 2006 celkovou částku 400 000 Kč a rozdělit to
na kapitolu Příspěvkové organizace a Město
— zřídila na základě dohody se sportovními kluby sportovní komisi rady
města a uložila OVV svolat její schůzku na 1. polovinu ledna 2006 a následně předložit radě města jmenný seznam členů a předsedu komise
ke schválení
— uložila ORM připravit cenovou nabídku na rekonstrukci komunikace
od Zemanů k Ovčímu mostu v Doníně ve dvou variantách – 1. varianta
přeložení stávající žulové dlažby a 2. varianta odstranění současného
povrchu, zbudování všech konstrukčních vrstev komunikace a konečného asfaltového povrchu
— vzala na vědomí dopis p. Leoše Šimáčka, spol. American Leasing corp.,
a uložila starostovi města řešit přípravu dodatku nájemní smlouvy,

leden 2006

který bude projednán s právním zástupcem města Hrádek nad Nisou
a s právním zástupcem nájemce tak, aby dodatek nájemní smlouvy
mohl obsahovat všechna nejasná ustanovení, která se od začátku
nájemního vztahu vyskytla
— uložila ORM zajistit znalecký posudek k 31. 12. 2005 na budovu DK
Beseda
— na základě doporučení SDH Hrádek přidělila správcovský byt v objektu
hasičské zbrojnice panu Oldřichovi Lancovi, Sokolská 666, Hrádek
nad Nisou a uložila ORM uzavřít nájemní smlouvu na správcovský byt
a smlouvu s p. Lancem na provádění údržby objektu v domluveném
rozsahu činností
— na základě vyhlášeného výběrového řízení schválila na funkci vedoucího zahradnictví Ing. Petra Danka.
24. schůze rady města
Rada města se na své 24. schůzi v roce 2005 dne 21. prosince zabývala
těmito záležitostmi:
— souhlasí se zařazením skateparku do nebytových prostor a jako správce
schvaluje pana Jana Badiho, s nástupem od 1. 1. 2006. Schválila od
27. 12. 2005 platnost ceníku vstupného do skateparku dle předlohy.
— po projednání schválila uzavření smlouvy na akci rekonstrukce Horního
náměstí v Hrádku nad Nisou, zhotovitelem je firma CEDE studio, s. r. o.,
Senovážná 996/6, 110 00 Praha 1
— vzala na vědomí vyúčtování 25. HDP ve dnech 25.–27. 11. 2005. Zůstatek peněz po odečtení všech nákladů, tzn. přebytek rozpočtu HDP,
bude rozdělen v poměru 1:2 – 1díl Dividýlko, 2 díly DS Vojan.
— schválila uzavření zakázky na Knize o skalách Hrádecko – Žitavsko formou příloh v měsíčníku HRÁDECKO s cenou za jednu přílohu 7 498 Kč,
plánováno 36 pokračování, konečná verze smlouvy bude předložena
11. 1. 2006 ke konečnému schválení
— na základě žádosti a. s. Kristýna souhlasila se záměrem rozšíření ubytovací kapacity v areálu dle důvodové zprávy
— schválila Organizační řád Městského úřadu v Hrádku nad Nisou s připomínkami platný od 1. 1. 2006.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta

9. zasedání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města se na svém 9. zasedání v roce 2005 dne 21. listopadu
zabývalo těmito záležitostmi:
— schválilo bezúplatný převod pozemků 115, 118 a 635 v k. ú. Donín
u Hrádku nad Nisou a p. p. č. 358/1, 432, 435, 453, 472/2, 474/2, 1295
a 1795/1 v k. ú. Hrádek nad Nisou z vlastnictví Pozemkového fondu
České republiky do vlastnictví města Hrádek nad Nisou
— schválilo investiční záměr výstavby vodovodu a kanalizace Hrádek nad
Nisou dle důvodové zprávy a pověřilo starostu města zažádat o finanční podporu v rámci operačního programu infrastruktura prostřednictvím SFŽP ČR
— po projednání vzalo na vědomí informaci starosty města a předsedy
družstva o stabilizaci družstva Nové bydlení
— po projednání vzalo na vědomí zprávu Kontrolního výboru o přijímání
a vyřizování stížností občanů na MěÚ v Hrádku nad Nisou za období
roku 2004 a 1. pololetí roku 2005
— schválilo OZV č. 8/2005 o zřízení městské policie, podrobnostech
stejnokroje strážníků městské policie a podrobnostech jeho nošení
— schválilo poskytnutí daru a ocenění ve výši 10 000 Kč rodičům Zdence
a Radkovi Vaňátkovým za osobní odvahu jejich syna Lukáše Vaňátka
— po projednání vzalo na vědomí zprávu o skladbě zdrojů financování
Pečovatelské služby, p. o., Hrádek nad Nisou na rok 2005 a podání
žádosti z Grantového fondu Libereckého kraje pro rok 2006
— vzalo na vědomí žádost o pomoc při hledání nebytových prostor pro
ordinaci dětské lékařky a ukládá radě města, která je k tomuto příslušná
dle zákona o obcích, aby se tímto zabývala a vytipovala vhodné prostory k umístění ordinace dětské lékařky
— vzalo na vědomí zprávu o průběhu realizace projektu Hrádek 2015
a souhlasí se změnou termínu dokončení plánu rozvoje města Hrádek
2015 na duben 2006 z důvodu širokého zapojení veřejnosti
— po projednání a doplnění schválilo smlouvu o spolupráci při výstavbě
větrného parku Václavice – Uhelná uzavřenou mezi městem Hrádek
nad Nisou a společností EEH, s. r. o.
— po projednání schválilo podání projektu Hrádecko – region informačních
a komunikačních technologií do Společného regionálního operačního
programu se specifikací dle důvodové zprávy.
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10. zasedání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města se na svém 10. zasedání v roce 2005 dne 12. prosince
zabývalo těmito záležitostmi:
— schválilo prodej části pozemku a kupní smlouvu na p. p. č. 352, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1341 m2, včetně budovy na tomto
pozemku, v k. ú. Hrádek nad Nisou (Starý dvůr), společnosti Městský
pivovar PLATAN, s. r. o., se sídlem v Protivíně, za cenu 100 000 Kč
— schválilo doplněnou smlouvu o spolupráci se společností Městský
pivovar PLATAN, s. r. o., ohledně dalšího využití a majetkoprávního
vypořádání objektů a ploch v lokalitě Starý dvůr
— schválilo prodej p. p. č. 1602/4 orná půda o výměře 16 126 m2, části
p. p. č. 1602/1 orná půda o výměře 5 777 m2 a části p. p. č. 1602/25
orná půda o výměře 1 369 m2, vše v k. ú. Hrádek nad Nisou (v průmyslové zóně za objektem KSM Castings CZ), společnosti KSM Castings
CZ, s. r. o., za cenu 2 327 200 Kč
— schválilo Pravidla přidělování a čerpání finančních prostředků z FRM
(Fondu rozvoje města)
— po projednání schválilo zpracovaná „Pravidla pro hodnocení žádostí
o byty a pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou v Hrádku
nad Nisou“ s účinností do 1. 1. 2006
— po projednání schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 9/2005, kterou
se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 6/93 o zákazu veřejného nabízení sexuálních služeb
— vzalo na vědomí petici „Nová úprava jízdního řádu Liberec – Varnsdorf“
a uložilo starostovi města předat ji Odboru dopravy Krajského úřadu
Libereckého kraje
— schválilo rozpočtový výhled na období let 2006–2008
— uložilo radě města provést rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2005
z důvodu navýšení příjmové a výdajové stránky rozpočtu o přidělené
dotace v průběhu roku 2005
— schválilo pravidla rozpočtového provizoria do doby schválení rozpočtu města na rok 2006
— schválilo uzavření smlouvy s Českou spořitelnou o poskytnutí překlenovacího provozního úvěru s následujícími parametry:
— výše úvěru do 3 000 000 Kč
— doba trvání úvěru do 1 roku
— zajištění úvěru budoucími rozpočtovými příjmy a blankosměnkou
— vyjádřilo nesouhlas s vyřazením nemocnice Frýdlant ze státní zdravotnické sítě, jako volení zástupci obyvatel města Hrádek nad Nisou
nesouhlasíme se zhoršováním ambulantní a nemocniční péče obyvatel
našeho města a také obyvatel Frýdlantska
— neschválilo vyplacení daru členům zastupitelstva města, místostarostce
města a starostovi města.

Termíny zasedání zastupitelstva města v prvním pololetí
roku 2006:
16. 1., 13. 2., 13. 3., 10. 4., 15. 5., 19. 6.

Termíny schůzí rady města v prvním pololetí roku 2006:
11. 1., 25. 1., 8. 2., 22. 2., 8. 3., 22. 3., 5. 4., 19. 4., 3. 5., 24. 5.,
7. 6., 28. 6.,
s výhradou jejich změny dle aktuální situace.

Pokladna mûstského úﬁadu
Vážení občané,
od 1. ledna 2006 je pokladna městského úřadu umístěna pouze
v přízemí, v podatelně. Podatelna je otevřena denně kromě pátku od
7 do 17 hodin. V pátek je otevřeno do 15 hodin.
K platbám v hotovosti můžete využívat všechny pracovní dny, ušetříte
si tak čekání.
Platby je možno rovněž realizovat převodem z účtu. Číslo účtu, na který
je možno platby uskutečňovat, je 19-984856329/0800. Variabilní symbol,
který je nutný pro identifikaci Vašich plateb, Vám, pokud jej neznáte, sdělí
paní Šárka Hamplová, pracovnice finančního odboru, a to všemi způsoby
(ústně, telefonicky, elektronickou poštou nebo písemně). Přímé telefonické spojení na paní Hamplovou je 482 411 453.
Věřím, že tato změna v organizaci přijímání plateb v hotovosti přispěje
k rychlejšímu vyřízení Vašich záležitostí na radnici.
Vzhledem k tomu, že tento můj příspěvek je otištěn v 1. čísle HRÁDECKA
v roce 2006, dovolte mi, abych Vám popřála v tomto roce hlavně hodně
zdraví a spokojenosti.
Mgr. Věra Skřivánková, tajemnice úřadu

Mal˘ trojúhelník bude mít
svou evropskou doménu
Ve středu 21. prosince se na Městském úřadě v Hrádku n. N. konala
poslední schůzka v roce 2005 Řídící skupiny z přeshraniční spolupráce
Svazku měst Malý trojúhelník. Jednání se zúčastnili zástupci všech tří měst
a starostové M. Půta, A. Voigt, G. Swistulski.
Na programu byla usnesení ze Společné rady Svazku měst Malý trojúhelník i probrání potřebných kroků k jejich realizaci. Řídící skupina
jednomyslně odsouhlasila zaregistrování internetových domén pro Malý
trojúhelník a tím podpořila zvýšení informovanosti veřejnosti o dění
v tomto regionu. Důležitým bodem pracovní schůzky byla usnesení
týkající se rozšíření hraničních přechodů pro automobilovou dopravu do
3,5 t a posléze jejich rozšíření do 7,5 t. Řídící skupina se dohodla na dalších
potřebných krocích, aby bylo tohoto dosaženo.
V druhé části jednání se k Řídící skupině připojili členové pracovní
skupiny Rozvojový plán aby stanovili budoucnost rozvojového plánu
svazku měst.

Jízdní ﬁády
V průběhu prosince byly prostřednictvím České pošty distribuovány do
všech domácností nové jízdní řády společně s novými telefonními čísly
na městský úřad a kulturním kalendářem na rok 2006. V některých částech města ale byla distribuce provedena špatně, a tak se do některých
schránek jízdní řády nedostaly. Pokud mají obyvatelé těchto částí města
o jízdní řády zájem, mohou si je ještě vyzvednout na podatelně MěÚ.
Těmto obyvatelům se omlouváme, i když chyba byla na straně distributora.

Kouﬁících komínÛ zaãíná pﬁib˘vat
Se zdražováním plynu a elektřiny začalo přibývat domů, ve kterých jejich
majitelé opět začali topit tuhými palivy. Množí se také stížnosti na spalování komunálního odpadu.
Přesto, že je jasné, že náklady na topení plynem a elektrickou energií
značně rostou, je potřeba upozornit na to, že řada majitelů nemovitostí
využila před lety možnost čerpání dotace na ekologické vytápění, se
kterou pořídila převážně plynové kotle. Podmínkou přijetí dotace ale bylo
používání tohoto vytápění po dobu patnácti let. Upozorňujeme majitele
nemovitostí, že budou prováděny kontroly vytápění podle seznamu
příjemců dotace.

Den starosty
7. 2. 2006 od 17.00 hod. v Klubu Florian
Rozpočet města Hrádek nad Nisou na rok 2006
Odborní garanti: Ing. Milan Jindra – vedoucí finančního odboru
Ing. Petr Pokorný – předseda finančního výboru
Na Den starosty Vás srdečně zve Martin Půta – starosta
města Hrádek n. N.
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Ruinu nahradí
diskont Plus
Naděje, že se Hrádek zbaví po téměř sedmi letech polorozpadlé budovy
bývalého ředitelství statku pod železničním přejezdem, nabývá konkrétní
podoby. Společnosti Agile z Ústí nad Orlicí se podařilo vydražit ve veřejné
dražbě tuto budovu a související pozemky, další potřebné pozemky
odkoupila od města.
Na místě bude během léta postavena prodejna řetězce prodejen
Plus Discount. Podle sdělení zástupce společnosti Agile půjde o větší
variantu prodejny tohoto řetězce, která bude nabízet širší sortiment zboží
na 1 500 m2 zastavěné plochy. K dispozici bude zákazníkům parkoviště
se stovkou míst.
Na přelomu ledna a února by mělo dojít k demolici torza bývalé budovy statku. Nová prodejna by měla být otevřena koncem letošního léta.

Zimní údrÏba na bodû mrazu
Pokračování ze strany 1
„Shoda názorů na řešení zimní údržby v Hrádku n. N. panovala na úrovni
vedoucích provozů KSS LK, SKS a starosty města od října loňského roku,
ale nikoliv na nejvyšší úrovni vedení KSS a vedení resortu dopravy krajského úřadu. Podle ústní informace z 5. 1. připravuje KSS Liberec smlouvu
na zajištění zimní údržby mezi oběma subjekty, tedy KSS a SKS. Od
6. 1. 2006 tedy bude zimní údržbu státních silnic zajišťovat SKS Hrádek
nad Nisou. Věřím, že stanovisko KSS Liberec se nezmění,“ dodává nejnovější informaci Václav Krejčík, vedoucí provozu SKS.
Státní silnice z Donína na Horní Sedlo, průtah Dolní Suchou, průtah
Václavicemi a silnici na Uhelnou udržuje i nadále KSS Liberec.
V. Štrupl

Vít Štrupl

Mûsto chce pﬁilákat
turisty
Pokračování ze strany 1
Realizace projektu začne v březnu tohoto roku a vzhledem k jeho rozsahu
bude pokračovat více než rok až do května roku 2007, kdy proběhne
prezentace města na dvou již zmiňovaných výstavách. Celkové náklady
na projekt byly vyčísleny na zhruba 1 640 000 Kč. Podíl města (410 000 Kč)
přitom bude kryt různými formami tak, aby minimálně zatížil rozpočet
města.
Podíváme-li se do okolních zemí, především do sousedního Německa,
musíme uznat, že nabídka služeb pro turisty je zatím neporovnatelná.
Zlepšení služeb v cestovním ruchu je nutnou podmínkou pro využití
turistického potenciálu, která Hrádek má. Zvýšení návštěvnosti regionu
přitom úzce souvisí s ekonomickou prosperitou poskytovatelů služeb
v české části Trojzemí.
Vít Štrupl

Jak postupovat pﬁi zveﬁejnûní inzerce
ve zpravodaji HRÁDECKO
Zveřejněním inzerce ve zpravodaji HRÁDECKO se na městském úřadu
zabývá pověřený referent odboru vnějších vztahů (tel. 482 411 431,
e-mail putova@muhradek.cz, poupova@muhradek.cz).
Inzerci je možné doručit odboru buď osobně, nebo písemnou objednávkou v termínu do uzávěrky redakční rady.
S referentem odboru se dojednávají podmínky zveřejnění, platba se
provádí předem v hotovosti v podatelně MěÚ nebo fakturou.
Evidence inzerce je vedena pouze na odboru vnějších vztahů. Bez předchozího projednání na odboru nebude inzerce zveřejněna.

Poplatky za inzerci v měsíčníku

HRÁDECKO
formát
6 x 2,5 cm
6 x 5 cm
A6 (čtvrtstránkový)
A5 (půlstránkový)
formát A4 (celostránkový)
reklamní reportáž

SMS infok anál
Jak službu získat?
Služba je poskytována zdarma. Stačí odeslat jedinou textovou
zprávu z mobilního telefonu, na který chcete zprávy zasílat,
a registrace je hotova. Stejným způsobem můžete službu
kdykoliv zrušit.
Přihlášení
Odeslat textovou zprávu ve znění: IK HRADEKNN REGISTRUJ

cena
100 Kč
300 Kč
500 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
cena dohodou

městské zprávy zdarma
na váš mobil

(nebo zkráceně IK HRADEKNN REG) na telefonní číslo
605 733 680.
Odhlášení
Odeslat textovou zprávu ve znění: IK HRADEKNN ODREGISTRUJ
(nebo zkráceně IK HRADEKNN ODREG) na telefonní číslo
605 733 680.
Pozor! Je potřeba dodržet formát zasílané zprávy
včetně mezer. Velikost písmen nehraje roli.
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Pravidla pﬁidûlování a ãerpání prostﬁedkÛ
Fondu rozvoje mûsta
§1
Základní ustanovení
Město Hrádek nad Nisou (dále jen město) v zájmu zlepšení úrovně bydlení, vzhledu města a rozvoje infrastruktury vytvořilo Fond rozvoje města
(dále jen FRM), který je určen k poskytování půjček vlastníkům nebo
spoluvlastníkům nemovitostí na území města.
§2
Příjmy fondu
Příjmy fondu jsou:
a) výnosy poplatku dle obecně závazné vyhlášky města č. 3/2004,
o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností
jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace, v platném znění,
b) 30 % výnosů z prodeje pozemků,
c) splátky půjček poskytnutých z prostředků Fondu rozvoje bydlení
a úroky z těchto půjček,
d) splátky půjček poskytnutých z prostředků Fondu rozvoje města
a úroky z těchto půjček,
e) jiné příjmy dle usnesení zastupitelstva města.
§3
Použití prostředků fondu
1. Prostředky fondu se použijí k poskytování půjček fyzickým nebo právnickým osobám.
2. Půjčky se poskytují se lhůtou splatnosti nejvýše 5 let ve výši diskontní
úrokové sazby České národní banky. Do doby splatnosti se nezapočítává rok, ve kterém byla půjčka poskytnuta. V případě, že se jedná
o půjčku na odstranění následků přírodní katastrofy či zajištění
základních lidských potřeb (zásobování pitnou vodou v odůvodněných případech,…) je roční úroková sazba 0 %.
3. Půjčka může být poskytnuta pouze pro tyto účely:
a) opravy nemovitostí, zejména v souvislosti se zlepšením vnějšího
vzhledu objektu
b) rozvoj infrastruktury města
c) oprava domu nebo bytu v důsledku poškození přírodní katastrofou
d) jiný účel dle rozhodnutí zastupitelstva města.
4. Jednomu vlastníkovi nelze pro jeden účel poskytnout půjčku opakovaně.
5. Půjčku lze čerpat pouze po dobu jednoho roku od zřízení příslušného
uživatelského účtu v peněžním ústavu. Způsob splácení půjčky a úroků
upraví smlouva o půjčce (§ 5).
6. Výdaji FRM jsou též úhrady poskytované peněžnímu ústavu za zřízení
a vedení účtu.
7. Maximální výše půjčky je 100 000 Kč.
8. Pro účely půjček může být vždy použito maximálně 80 % prostředků
FRM, 20 % bude ponecháno pro řešení krizových situací.
§4
Poskytování prostředků z FRM
1. Zastupitelstvo města jmenuje správní radu FRM.
2. O poskytnutí půjčky z FRM může zájemce požádat kdykoliv v průběhu
kalendářního roku.
3. Žádosti doručené vždy k 28. 2. a 31. 8. každého roku budou vyhodnoceny správní radou FRM a případné poskytnutí půjčky schváleno na
nejbližším jednání zastupitelstva města. Žádosti o půjčku z důvodu
odstranění následků přírodní katastrofy či zajištění základních lidských
potřeb (zásobování pitnou vodou v odůvodněných případech,…) budou
projednány vždy na nejbližším jednání zastupitelstva města po jejich
doručení.
4. Žádost musí obsahovat:
a) jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby včetně
jména a příjmení jejího statutárního zástupce,
b) adresu bydliště fyzické nebo sídlo právnické osoby,
c) přesné označení předmětné nemovitosti – ulice, číslo popisné,
katastr, číslo pozemku apod.,
d) rozpočet akce; při pracích svépomocí odhad nákladů, které po
realizaci budou doloženy fakturami či účty,

e) přesný popis účelu, na který je půjčka určena,
f) předpokládaná lhůta zahájení a dokončení akce,
i) návrh na stanovení záruky za poskytovanou půjčku ve výši alespoň
130 % požadované částky; při půjčce do 30 000 Kč postačí prohlášení ručitele.
5. Městský úřad vydá pro snazší zpracování žádosti závazný formulář.
6. Došlé žádosti vyhodnotí správní rada FRM a navrhne usnesení zastupitelstvu města obsahující zejména jméno a příjmení (název) žadatele,
bydliště (sídlo) žadatele, účel půjčky, celkovou částku půjčky a lhůtu
splatnosti půjčky.
7. O výsledku vyřízení žádosti budou všichni žadatelé vyrozuměni písemně. Vybraní žadatelé budou vyzváni k uzavření smlouvy o půjčce.
Právo na uzavření smlouvy zaniká, pokud se žadatel nedostaví k uzavření smlouvy do 30 dnů po prokazatelném vyrozumění o výsledku
vyřízení žádosti.
8. Nesprávně vyplněné nebo neúplné žádosti nebudou správní radou
projednány, žadatel bude o této skutečnosti písemně vyrozuměn.
§5
Smlouva o půjčce
1. S vybranými žadateli o půjčku uzavře město bez zbytečných odkladů
smlouvu o půjčce.
2. Smlouva musí obsahovat tyto údaje:
a) smluvní strany,
b) účel půjčky,
c) celkovou částku půjčky,
d) lhůtu splatnosti půjčky,
e) režim splácení půjčky a úroků včetně dne v příslušném měsíci,
f) způsob úhrady (platebním příkazem, složenkou apod.),
h) sankce za nedodržení smlouvy, zejména účelu, pro který byla půjčka
poskytnuta,
i) způsob jištění půjčky,
j) dohoda o otevření uživatelského účtu u peněžního ústavu,
k) souhlas uživatele s kontrolní působností peněžního ústavu a městského úřadu včetně závazku uživatele předkládat peněžnímu ústavu
účetní doklady, na jejichž podkladě se z účtu čerpá.
3. Vybraný žadatel je povinen před uzavřením smlouvy o půjčce předložit:
a) výpis z katastru nemovitostí dokládající vlastnictví nemovitosti,
b) stavební povolení či jiný příslušný doklad o přípustnosti akce, která
je předmětem půjčky, a příslušnou projektovou dokumentaci,
c) znalecký posudek o ceně předmětu zástavy za poskytnutou půjčku.
4. Městský úřad neprodleně po podpisu smlouvy o půjčce předá dohodnutý počet exemplářů peněžnímu ústavu s výzvou na otevření účtu
a k převodu prostředků z fondu na účet klienta.
§6
Režim čerpání prostředků FRM
O způsobu a lhůtách převodu prostředků mezi FRM a účty uživatelů
a o správě všech pohledávek FRM uzavře město Hrádek nad Nisou zvláštní
smlouvu s peněžním ústavem.
Martin Půta (starosta města)
ThMgr.Hedvika Zimmermannová (místostarostka města)

6

leden 2006

Uhelná v roce 2005
Konec roku je pro mnoho lidí spojen s bilancováním. Nezvyklým způsobem se už podruhé za končícím rokem ohlédli na Uhelné. Z iniciativy
předsedy osadního výboru této nejmenší části Hrádku Miroslava Uškrta
přišla v prosinci na svět druhá Výroční uzávěrka osady Uhelná. Na dvanácti stránkách je v ní shrnuto vše podstatné, co se Uhelné v loňském roce
týkalo. A vzhledem k počtu obyvatel Uhelné mohla být doručena
do každého domu… Snad se jednou (za mnoho let) stane zajímavým
dokumentem doby. Třeba stejně jako spisek, který se podařilo získat
M. Uškrtovi a který velmi podrobně popisuje historii kaple na Uhelné.
Z výroční uzávěrky přinášíme několik úryvků, které by mohly zajímat
čtenáře HRÁDECKA. Autorem textů je M. Uškrt.

bydlí, ale že skvěle zapadli do života na Uhelné. Je navíc opravdu zřetelné, že na Uhelnou jezdí velmi rádi. Dostali název The Traject Country
Band. Zahráli nejen pro děti, ale večer i pro dospělé. Zpívalo se i tancovalo. Lidé na tuto zábavu dlouho vzpomínali.

Dětské prolézačky
Na realizaci těchto atrakcí pro děti se pracovalo již v loňském roce. Ihned
na jaře letošního roku byla sestava dovezena na Uhelnou a bezprostředně
smontována. Celé akci předcházelo jednání o majetkoprávních vztazích
vytipovaného pozemku. Během roku byla kolem vystavěna ohrádka a byly
přivezeny dvě fůry hlíny k dorovnání terénu pod lipami. Uvažujeme na
tomto místě též o realizaci pískoviště a několika laviček. Vznikne tím pěkné
zákoutí nejen pro děti z Uhelné, ale i pro ty z okolí, kdo Uhelnou i s dětmi
navštěvují…
Ztráty a nálezy
Dalším velkým tématem a specifikem letoška byl velký počet objevů.
První nález spatřil světlo světa 2. března. Jednalo se o balíček dopisů
z let 1809–1819. Po bližší prohlídce bylo zjištěno, že se jedná nejen o soukromou korespondenci, ale i korespondenci, která se týká podnikání,
včetně účtů. Dopisy jsem nalezl osobně ve svém domě při opravách
půdních podlah. Průběžně budu pracovat na tom, aby se obsahy psaní
podařilo důkladně přeložit a tak získat cenné informace nejen o domě
č. p. 4, jeho majitelích, ale i o atmosféře tehdejší Uhelné.
Obálka dopisu

Kulturní akce
Velkým vybočením ze stereotypu obce bylo datum 2. 7. Akce byla nazvána
„Vítání prázdnin“… Ještě v jednu hodinu jsme vymetali vodu z točny
a pak už šlo vše ráz na ráz. V 16 hodin byla odstartována soutěž v kreslení na točně na téma prázdniny, poté ještě soutěž v pomalé jízdě na kole
a nakonec naopak – soutěž v rychlosti. K večeru se děti dočkaly krásných
cen, byly rozdávány sušenky i limonády a k tomu hrála živá muzika. K této
partě muzikantů složených z řidičů kamionů mohu říci jen, že velice
děkujeme. Obdivuji nejen to, že jsou ochotni přijet z velikých dálek, kde
Jako ukázku zde uvádíme jeden překlad:
„Praha, 18. března 1819
Ctihodný milý pane švagře!
Dnes obdržíte od tamního Josefa Vogta vyžádanou díži pálenky.
Dlužné slíbené peníze Vám dnes ještě nemohu zcela poslat, protože mi
teprve koncem tohoto (měsíce) bude uhrazena směnka v hodnotě 300
zlatých vídeňské měny, a proto obdržíte zatím 200 zlatých vídeňské měny.
Zbývající částku Vám předám sám, protože se k vám počátkem dubna
sám dostanu, kde si budeme moci ústně povědět více.
Ostatně Vás srdečně zdraví Váš upřímný švagr
Anton Kittel“
Dalším zajímavým odkazem minulosti byl nápis nalezený v domě
č. p. 14. Při odkrývání dožitého podhledu v chodbě přízemí se náhle
objevil nápis: Obnoveno v kritické době v červenci 1952. Jindřich Šilhán.
Majitel Lukáš Machatý nápis vyfotografoval a následně odbrousil při
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renovaci celého stropu. Zachoval se nám alespoň tento fotografický doklad z dob, ze kterých dodnes běhá mráz po zádech.
Třetí z letošních dotyků minulosti jsme nemuseli hledat, ale on si našel
nás. V říjnu se v naší obci objevil p. Michael Koellreutter, občan SRN
a pravnuk E. Pietscheho. Rod Pietschů byl jeden z prastarých rodů žijících
nejen na Uhelné, ale i v blízkých Václavicích. Potomek slavného rodu nám
zanechal pětistránkovou vyčerpávající dokumentaci o historii a vzniku
kaple na Uhelné. Opět zde přetiskujeme alespoň malou část tohoto vzácného dokumentu:
„Na jaře 1864 byla zahájena vlastní stavba. Pověřen jí byl stavitel Karl
Knesche z Chrastavy, přičemž tesař Josef Kratzert z Hrádku provedl
tesařské práce, kamenický mistr Kunzl z Dolního Sedla kamenické práce
z pískovce a pokrývač J. Schwarze z dolní Chrastavy provedl práce
pokrývačské.
Pískovcový sokl a kříž na věžičce zhotovil sochař Kuncze z Hrádku, který
později přesídlil do Drážďan. Také zvon byl přenesen z lípy na věžičku
kaple. V r. 1864 byla dokončena jen hrubá stavba a v následujícím roce
1865 byly provedeny omítky (kromě dlažby) a vnitřní zařízení (oltář atd.).
Dlažba měla být položena v r. 1866, ale došlo k pruské válce a práce byly
přerušeny. Teprve v r. 1867 došlo k dalším pracím. Nejprve byly položeny
cihly a cementové desky na podlahu, které daroval můj švagr Franz
Rachmann, řezník a hostinský z č. p. 5, a potom dveře, okna a oltář,
přičemž vše zhotovil velice zručný truhlář pan Riemer z Chrastavy. Musím
ale ještě zmínit, že p. Richter z Kniesdorfu, švagr pana Jarische, dal zdarma
k dispozici potřebné dubové dřevo ze svého lesa na okna a ozdoby.“

Voda z louãenského
pramene je nepitná
Nedaleko restaurace Bažiny pod silnicí do nové Loučné se nachází tzv.
Klingerův pramen. O vodě z něj se traduje, že je vynikající, podle pamětníků se pro vodu dříve chodívalo jako pro kojeneckou. Voda vytékající ze
studánky dnes ale k pití rozhodně není.
Městský úřad nechal na konci minulého roku provést bakteriologický
a chemický rozbor vody z tohoto pramene. Jeho výsledky hovoří jasně:
z hlediska mikrobiologického voda nevyhovuje ve všech ukazatelích a je
tedy nepitná. Po stránce chemické voda vyhovuje.
Pramen byl označen jako zdroj vody, která není použitelná k pití.
Vít Štrupl

Pískovna
Koncem letošního roku též znovu obnovili svou aktivitu představitelé
pískovny. Předseda představenstva p. Leška nastínil ochotu k dialogu
a konkretizoval návrhy finančních náhrad ve prospěch Uhelné. Na toto
téma vznikne v obci, široká diskuse a o tom, zdali bude umožněno těžit
směrem k obci rozhodneme pouze my – lidé žijící na Uhelné. Již tento
fakt je velmi pozitivní a berme tuto věc maximálně vážně.

SdruÏení nájemníkÛ otevírá
v Hrádku poradnu
Organizace Sdružení nájemníků ČR (SON), pobočka celostátního informačního centra pro bydlení (CICB) ve spolupráci s MěÚ v Hrádku
nad Nisou, otevírá v měsíci lednu v Hrádku nad Nisou v klubu seniorů
v Komenského ulici poradnu.
Poradna bude v provozu každý druhý týden v měsíci a vždy v pondělí
od 15 do 17 hodin, a to na telefonické objednání na tel. lince CICB Liberec (485 108 927).
SON ČR je dobrovolné sdružení občanů ČR. Prosazuje dodržování
a respektování zákonných práv, zájmů a potřeb nájemců bytů, oprávněné
požadavky nájemců a uživatelů bytů. Organizuje poradenskou činnost
s cílem poskytovat konzultace a pomoc potřebným v bytové problematice.
Členy mohou být fyzické a právnické osoby. Členství se obnovuje každoročně zaplacením členských příspěvků ve výši 200 Kč pro pracující a 100 Kč
pro nepracující. Služby poradny jsou poskytovány pouze členům SON,
členem se může stát klient těsně před využitím poradny.

Město Hrádek nad Nisou vypisuje výběrové řízení

na pozici kronikáře města Hrádku nad Nisou
uzávěrka přihlášek do 20. ledna 2006.
Charakteristika činnosti:
zkušenosti s vedením kroniky, s publikační činností, znalost práce
s výpočetní technikou, dobré komunikační schopnosti,
zhotovení fotodokumentace.
Požadavky:
středoškolské vzdělání, představa o finančním ohodnocení, úvaha
o vedení městské kroniky a způsobu provádění práce.

Informace podá Ing. Poupová, ved. odboru vnějších vztahů
tel. 482 411 430, 723 458 176

KSM Castings bude
stavût v Hrádku
Jak jsme informovali v listopadovém HRÁDECKU, slévárna hliníku KSM
Castings CZ (dříve Thyssen), jejíž jedna továrna sídlí v hrádecké průmyslové zóně na Oldřichovské ulici, má zájem rozšířit výrobu. Vedení firmy
vybíralo ze tří lokalit. V prosinci bylo rozhodnuto, že nové výrobní prostory
budou postaveny v Hrádku. Společnost přitom využije dosud volnou
plochu za svým stávajícím areálem.
Protože zastupitelstvo města už v říjnu odsouhlasilo investiční záměr
společnosti, mohla být ještě v prosinci podepsána smlouva mezi městem
a společností KSM Castings o prodeji pozemků. Firma odkoupí přes 2,3 ha
pozemku za celkovou cenu 2 327 200 Kč.
Podle jednatele firmy Ing. Pavla Gorčicy bylo podepsání smlouvy prvním krokem k výstavbě, o jejímž přesném termínu zatím není rozhodnuto.
Do roku 2010 chce KSM Castings v Hrádku zvojnásobit obrat. V současnosti zaměstnává 175 pracovníků a s rozšířením výroby by měl jejich
počet vzrůst až na 320. Investice by v průběhu dalších šesti let měly dosáhnout půl miliardy korun.
Vít Štrupl
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Nûkolika slovy I mistr tesaﬁ…

Zatím bez konce je snaha prodat rozestavěné domy ve Starém
dvoře. S původní zájemcem, společností Brex, se nepodařilo smlouvu
o prodeji podepsat. Jednání jsou nyní vedena s dalšími dvěma zájemci.
Vedení města vyjednává s dalším zájemcem o pozemek v průmyslové zóně. Pokud budou jednání úspěšná, bude zastavěn poslední
pozemek ve staré zóně a v Hrádku vznikne 50 nových pracovních míst.
V návaznosti na připravované změny v dopravním značení na
křižovatce ulic Liberecká a Nádražní starosta města Martin Půta opětovně
požádal České dráhy o přehodnocení železničního přejezdu na Liberecké
ulici v souvislosti se stávajícím provozem na uvedené trati a o zvážení
všech variant zabezpečení tohoto přejezdu. Město Hrádek nad Nisou je
připraveno návrhy opětovně projednat.
Po zavedení nového vlakového jízdního řádu se na starostu města
prostřednictvím petice obrátili obyvatelé nejenom Hrádku nad Nisou, ale
také Varnsdorfu a dalších částí Libereckého a Ústeckého kraje (celkem
75 obyvatel Hrádku nad Nisou, 24 obyvatel Varnsdorfu a 109 obyvatel ostatních obcí a měst z obou krajů). Při projednávání a přípravě změn jízdních
řádů ČD pro období 2005/2006 došlo ze strany Libereckého kraje k přehlédnutí skutečnosti, že z území Libereckého kraje dojíždí každodenně do
SOŠ Varnsdorf celá řada studentů. Proto nebyla SOŠ Varnsdorf o změně
jízdních řádů informována a dojíždějící studenti a jejich rodiče se o změnách jízdního řádu nedozvěděli včas. Došlo tím k situaci, kdy studenti
nestíhají začátek školní výuky a také spojení na cestě zpátky není ideální.
Celou záležitost starosta města projednal s vedoucí odboru dopravy
Libereckého kraje Ing. Jakešovou a také s ředitelem společnosti KORID
LK, s. r. o., Ing. Prokešem, jako koordinátorem veřejné dopravy v Libereckém kraji. Byla přislíbena náprava tohoto stavu v nejbližším možném
termínu – t. j. březen 2006. Z tohoto důvodu se starosta města obrátil na
ředitele SOŠ Varnsdorf Ing. Jakubce, který písemně přislíbil toleranci
pozdních příchodů až do doby opravy jízdního řádu Českých drah. Je
pouze nutné, aby zákonní zástupci studentů o tuto toleranci písemně
požádali ředitele SOŠ Varnsdorf.
Od 12. prosince je hrádecká Praga opět v konkursu. Snahou
konkursního správce je zachovat výrobu a najít pro podnik kupce. Vzhledem k tomu, že se situace v Pragovce na konci loňského roku změnila už
potřetí, je udržení výroby a hledání zájemců o koupi podniku obtížné. Nejdříve zahájili její majitelé, italská firma Vettorello, v červnu 2005 likvidaci.
Následně byl na Pragovku v červenci vyhlášen konkurz. Ten byl v říjnu vrchním soudem zrušen. Majitelé začali odvážet nepotřebné stroje a na základě
dohody obnovili výrobu, která byla přerušena dalším konkursem.
V Luční ulici a v navazující komunikaci na Hartavu pokračují práce
na úpravě této spojnice středu města s turistickým hraničním přechodem.
Po snížení úrovní komunikace u obchvatu a u Pragy z důvodů protipovodňových opatření byly vykáceny stromy a vysazeny nové v bývalé
ovocné aleji. Podél závodu Praga je postupně budován chodník a připravuje se rekonstrukce veřejného osvětlení.
Na webových stránkách města byla k 1. lednu zprovozněna služba
zveřejňování podrobného výsledku hlasování u vybraných bodů usnesení
zastupitelstva města.
DDM Drak získal od společnosti Valbek jako sponzorský dar hrnčířský kruh a keramickou hlínu v hodnotě 20 tisíc korun. Kroužky keramiky
patří v DDM dlouhodobě mezi ty, o které je největší zájem. DDM Drak
měl doposud jeden hrnčířský kruh, který nemohl pokrýt potřebu všech
zájemců o práci na něm.

No, nebudu to přísloví dál rozvádět, abych někomu neukřivdil. Jen
nevím, kde se to vzalo, jak bylo v poslední době již opakovaně citováno,
že naše město přijalo jméno Hrádek až po vzniku Československa v roce
1918. Prý, jak by se řeklo, překladem, asi nepřesným, z původně německého názvu Grottau a dávnějšího Grota, o čemž jsme se znovu dočetli
v HRÁDECKU číslo 11 v loňském roce v autorském příspěvku pana Jaroslava Plamínka.
Co je na tom ošidné, mohou být leda rozdílné historické prameny, jichž
autor nepochybně prostudoval víc, nežli kdokoli z nás. Jeho badatelská
činorodá práce v oblasti regionální je sice pro město přínosná a zasluhuje
si proto uznání hrádecké veřejnosti právem. Jestliže se ale přesto ohrazuji
pouze proti jednomu spornému údaji, a ten se týká právě onoho názvu,
mám pro to své důvody. Cituji tedy z jiného pramene, spolehlivějšího,
a to ne proto, že lépe odpovídá mé představě či přání, avšak že je doložen zápisy historiků ještě dávnějšími, kde je město Hrádek připomínáno
nejednou, a vždy pouze pod tímto názvem! A najdeme tu první zmínku
o něm již z roku 1428. V ní je vylíčena válečná událost slovy: „… a Sirotci
táhli přes Hrádek, jejž Němci nyní Grottau zovou.“ O čem se tedy dnes
ještě horko težko dohadujeme, o tom pochopitelně nemohl mít autorský
kolektiv historiků, působících v letech 1860–1880, ještě ani tušení, a nevěděl dokonce ani, že vůbec k nějakému odloučení českých zemí od
Rakousko-Uherska někdy dojde. A je tu pro nás i další zajímavá poznámka
z dob napoleonských válek. Tady se hovoří o prosbě starosty města
Hrádku(opět použit český název) Niederleho k Napoleonovi, který dlel
na jedné z výšin za Hartavou, aby ušetřil jeho město válečné pohromy.
Nuže, a mohl bych pokračovat dalšími údaji.
Z dávných historických kořenů zřejmě vychází i německými kolonisty
používaný název Grottau. Víme, že slovo „grod“ či „grad“ (hrad) slovanské
jazyky užívají dosud. Podobné zkomoleniny nacházíme také v sousední
části východního Německa, avšak tamější historici jejich slovanský původ
nezpochybňují. Uváděné dva příklady jsem použil z mnohasvazkové
Česko-moravské kroniky, nicméně o založení města Hrádku nad Nisou
jsem žel v ní nic nenašel. Někdejším kronikářem Vladimírem Říhou
připomínaný rok 1260 tedy nemohu potvrdit, ale ani vyvrátit. Vzhledem
k tomu však, že prostudoval rozsáhlý historický materiál a byl velmi
důsledný v ověřování dat a letopisů, si rozhodně nedovedu představit,
pane Plamínku, že si to výročí založení města Hrádku prostě vymyslel.
Jaroslav Urban

200 dnÛ sbírky „Pozvednûte
slabé!“ vyneslo pﬁes pÛl milionu
Ve čtvrtek 22. prosince 2005 byl spočítán výtěžek sbírky „Pozvedněte
slabé!“ za uplynulých 200 dnů jejího trvání. Celkem se podařilo vybrat
téměř 535 tisíc korun. Z toho zimní část, která začala koncem listopadu,
činila 272 tisíc korun. Tato částka ale ještě není konečná, výsledek za celý
3. ročník budeme znát až v lednu 2006 poté, co k výše zmíněné sumě
přibudou peníze vybrané do sbírkových pokladen umístěných na různých
místech regionu, jako např. na benzínových pumpách, v optikách, pekařstvích, lékárnách, bankách apod.
V Hrádku nad Nisou a jeho nejbližším okolí bylo vybráno celkem
24 213 Kč. Částka bude použita obecně prospěšnou společností REVA na
osobní asistenci seniorům žijícím osaměle v Hrádku nad Nisou a Pečovatelskou službou Hrádek n. N. na nákup rehabilitačních pomůcek pro
seniory a občany se zdravotním postižením.
Hlavním záměrem této sbírky je ukázat na lidi okolo nás, kteří si zaslouží
naši pozornost a přinejmenším i malou finanční pomoc z naší strany.
Veřejná sbírka je koncipována na více let a bude prováděna po celé české
části Euroregionu NISA (Liberecký kraj a oblast Šluknovského výběžku).
V minulých dvou ročnících této sbírky byla vybrána částka převyšující
900 tisíc korun a podpořeno bylo 32 neziskových organizací.
Účelem sbírky je pomoci týraným, zneužívaným a zanedbaným dětem
(syndrom CAN), zlepšovat a obohacovat život tělesně a mentálně postiženým lidem a pomáhat starým, nemocným a opuštěným lidem v jejich
každodenním životě.
Tento ročník sbírky osobně podpořili herec Stanislav Zindulka a hráči
prvoligového fotbalového týmu Slovan Liberec, kteří darovali 31 tisíc korun.
Bc. Petr Dušák, manažer a koordinátor projektu
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Krajina skal – pﬁíbûhy o kraji se vrací
Po více jak dvou letech, kdy byly na stránkách HRÁDECKA dovyprávěny
poslední příběhy o hrádeckých vesnicích, jejich zajímavostech, památkách i lidech, se v tomto měsíčníku opět objevuje příloha o krásné krajině
na Nise. Celkem 36 pokračování přílohy, nazvané tentokrát Krajina skal,
bude každý měsíc po dobu tří let znovu popisovat skalní kraj na česko-německém pomezí. Ze stránek budou postupně vystupovat příběhy skal,

Marek Řeháček

KRAJINA SKAL
HRÁDECKO A ŽITAVSKO
s kresbami Petra Ferdyše Poldy

lezců na věžích na české straně hranic, ale také o prvních lezcích na
Oybínsku; ze stránek vystoupí příběhy hradů Oybina a Karlsfriedu, mniši
v černých kutnách i romantičtí básníci a malíři, starodávné mlýny a studánky, historie spojené s dávnými zemskými stezkami křížícími naše hory
na cestě z Prahy na sever, povídání o starých chatách, jejich hospodských
i hostech. K vyprávěním, částečně již publikovaným v minulosti pod
názvem Pískovcové hory, budeme přidávat mnoho dalších. Dozvíte se
o tvrdém řemesle jonsdorfských kameníků vyrábějících ohromné pískovcové žernovy, o železné cestě pod stěnami Jeptišek i o jedinečné lesní
úzkorozchodné železnici – Zvonečkové dráze, spojující Žitavu s horami.
Snad vůbec poprvé by zde měly být popsány všechny známé a zajímavé
pískovcové skalní útvary, co jich na Hrádecku a Žitavsku jenom je.
Hrádecká příloha nebyla a ani tentokrát nebude historickou prací
s přesně a podrobně zachycenými okamžiky historie příhraniční krajiny
v Čechách i Horní Lužici. I tentokrát půjde především o příběhy zachycené v krajině jako lehounká pírka, která při závanu větru odletí a jednou
provždy zmizí; i tentokrát půjde o osudy míst a lidí; o zajímavosti
a pověsti. Z jednotlivých pokračování přílohy by měla vzniknout kniha,
popisující krajinu od Jítravského sedla ž ke hoře Hvozdu, bez ohledu na
hranice vsí či států.
Jsem velmi rád, že se město Hrádek nad Nisou rozhodlo opět přiložit
do místního měsíčníku vyprávěnou přílohu. Přistupuji k tomu s určitou
nostalgií, se vzpomínkou na doby, kdy jsme s Petrem Ferdyšem Poldou
déle jak tři roky prolézali všechny vesnice, lesy a houštiny na Hrádecku,
vkrádali se do přízně pamětníků a z jejich vzpomínek pletli vyprávění jako
vlněný svetr. Jsem o to radši, že Ferdyš bude moje texty opět ilustrovat
svými tužkokresbami, vypodobňujícími nejkrásnější horská zákoutí či
historické motivy.
Příloha Krajina skal vstoupila od ledna 2006 do HRÁDECKA; doufám,
že vás, vážení čtenáři, bude co nejvíce inspirovat k cestám vzhůru do hor,
skal a lesů.
Marek Řeháček

Kvûtiny,
tabák, sklo
horolezců, starodávných hradů, smírčích křížů a tajemných míst opředených pověstmi. Povídání o lidských sídlech bude tentokrát poněkud
vedlejší – příloha se bude věnovat především lesům, skalám a horám,
místům notoricky známým a navštěvovaným stovkami turistů, stejně jako
skrytým a opuštěným lesním zákoutím, kam nikdo kromě srnek za celý
rok nezavítá. Tak se budete moci dočíst nejen o divokých kouscích horo-

L&P POKORNÝ – U JELENA

Hrádek nad Nisou
Děkuje všem milým zákazníkům
za příjemné úsměvy při nákupu
v naší prodejně.
Ze srdíčka Vám všem přejeme
hodně zdravíčka, štěstíčka
a pevné nervy v novém roce
2006.

Těšíme se na Vás.
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Ohlédnutí za vánoãními svátky v Hrádku
Výstava vánočních stromků už se pomalu stává v Hrádku tradicí. Letos
jich v Chrámu Pokoje bylo k vidění 19. Kromě škol a školek vystavovaly
své stromky také třeba lékárna Alfa, městská knihovna nebo květinářství
Blankyt. Každý z příchozích se mohl třemi hlasy zapojit do volby nejhezčího stromečku.
Na prvních deseti místech se umístili:
Vystavovací vystavovatel
Počet hlasů
pořadí
číslo
9
Základní škola TGM – 1. stupeň
160
1.
8
Základní škola TGM – 2. stupeň
143
2.
19
Základní škola Lidická,
138
3.
česko-německé třídy (1.–4.tř.)
15
Základní škola Donín
119
4.
14
Školní družina Donín –
106
5.
výtvarný kroužek (1.–3.tř.)
12
Základní škola praktická
95
6.
a Mateřská škola Loučná
16
Mateřská škola „Beruška“ Liberecká 90
7.
18
Mateřská škola
77
8.
„V Zahrádce“ Oldřichovská
13
Svaz postižených civilizačními
69
9.
chorobami
10
Základní škola TGM – školní družina 69
9.
7
Květiny Blankyt (Blanka Lupačová) 56
10.

Štědrý večer si řada lidí nedokáže představit bez návštěvy tzv. půlnoční
bohoslužby. V kostele sv. Bartoloměje při ní zpíval Chrámový sbor. O dvě
hodiny později se v Chrámu Pokoje odehrál betlémský příběh. Kromě
plyšového ovčáckého psíka a Ježíška byli letos všichni jeho účinkující
živí – včetně oveček. Při vánoční hře zpíval p. Luděk Vele.

Do třetice zpíval Chrámový sbor od sv. Bartoloměje v Hrádku na Boží
hod vánoční. Na Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby se sjíždějí zdaleka
nejen posluchači, ale i hudebníci. Orchestr je vskutku mezinárodní. Pro
členy sboru i hudebníky jsou vánoční svátky nejhektičtějsí dny v roce.
Kromě zpívání v Hrádku sbor totiž zajíždí ještě do Bílého Kostela, Rynoltic
a Žitavy.
O tom, že se posluchačům vánoční koncert neomrzel ani při šestnáctém provedení, svědčí nejlépe naprosto plný kostel a dlouhotrvající
potlesk po skončení koncertu.

foto Petr Mayer

Těsně před Štědrým dnem se v kostele sv. Bartoloměje konala Jesličková slavnost. Zpíval při ní Chrámový sbor a děti ze ZŠ T. G. Masaryka
pod vedením p. uč. Plášilové. Skauti už poosmé do Hrádku přivezli
betlémské světlo a tak si je řada lidí odnesla do svých domovů.
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âas nám dan˘… DeváÈáci zaplnili
Ač se lišíme jeden od druhého původem, názory na svět nebo politickým
přesvědčením, ač jsme v mnoha ohledech rozdílní, jedno máme společné – všichni jsme byli kdysi, na počátku života, ponořeni do hlubin
prostoru a vysazeni na břeh času, abychom putovali od narození ke smrti,
abychom se naučili počítat své dny, v nich poznávali dobré i zlé a učili se
volit dobré, abychom uslyšeli pravdu i lež a zamilovali si pravdu, abychom ze tmy nevědění nakonec přece jen vyšli ke světlu poznání.
Myslím, že to, čeho se dnešnímu modernímu člověku nedostává, je
právě čas. Naše dny jsou naplněny termíny a ve chvílích klidu již myslíme
na to, co budeme dělat za chvíli, kalendáře našich životů jsou naplněné
tolika poznámkami, že jsme kolikrát zaskočeni, jak rychle běží čas nám
daný, jak rychle rostou naše děti, jak dlouho jsme již neviděli naše přátele. A právě takové chvíle, jako je přelom roku, mají tu moc nás v tomto
našem běhu zastavit a přiblížit nám tajemství, že léta života nelze sčítat,
neboť jednou poznáme, že život nemá délku ani šířku, že život má, anebo
nemá – hloubku.
Počet našich dnů je součtem pilířů tajuplného mostu k věčnosti, po
němž máme přejít. Všichni jsme poutníci v čase, na jehož hodinách se
ukazuje nový letopočet. Učím se tedy společně s vámi počítat naše dny.
A přeji nám všem, aby i ty roku 2006 byly naplněny pokojem, láskou a nadějí ve splnění našich snů i předsevzetí a dostatkem času pro naše blízké
a přátele.

Besedu

Těsně před Vánocemi se s tanečním parketem rozloučili závěrečným
věnečkem vycházející žáci hrádeckých základních škol. Tedy doufejme, že
rozloučení je jen dočasné. Byla radost pohledět na elegantní tanečníky
a jejich partnerky ve večerních šatech. Aby ne, když lze bez přehánění říci,
že většina deváťáků má stejně v průběhu podzimu myšlenky soustředěné
k tanci. Absolvovali 10 lekcí, které zahrnují nejen výuku tanců, ale také
společenského chování.
Součástí věnečku je také soutěž o nejhezčí kotilión a nejoblíbenějšího
tanečníka, který se podle tradice poznává právě podle počtu kotiliónů
věnovaných tanečnicemi. Nejlepší pár vybírá porota. V letošním roce se
jí nejvíce líbili Štěpán Červeň s Lenkou Augustovou. Těsně za nimi se umístily páry Lukáš Jakubec – Petra Hellmannová a Karel Hochman – Nikola
Vinklárková.
Sólo následující po vyhlášení výsledků taneční soutěže patřilo jako
poděkování paní učitelce Ivě Petkovové ze ZŠ Lidická, která v roce 1990
převzala pořádání malých tanečních a pro vycházející žáky je organizuje
dosud.
Vít Štrupl

Hedvika Zimmermannová

Mrazík 2006

Ahoj člověče,
je tu opět další ročník skvělého závodu! Takže, 3. února navečer zvedni
zadek, obuj pohory, zabal si věci do zimy a možná i mrazu, do termosky
udělej horký čaj (nebo co uznáš za vhodné) a přijď si s námi zahrát
Mrazíka 2006.
Je to již druhý ročník a doufáme, že není poslední. Měj proto pochopení
pro mnohé dostatky i nedostatky.
Vy, co jste už loni přišli vymrznout, šiřte tuto zvěst dál a přibalte další
sněhuláky!
O co jde: Mrazík je obdobou nočního výsadku, ale je určen pro
dvojice až pětice dospělých. Po zahájení budou tyto skupiny rozvezeny
podle uvážení pořadatele autobusem do různých zákoutí ČR. Jejich úkolem
(a možná i záchranou) bude posbírat co nejvíce bodů na kontrolách. Až
si budou myslet, že už víc získat nejde, poběží do cíle. Záleží jen na nich,
v jakém pořadí kontroly projdou, ale čím více bodů získají, tím lépe pro
ně. Vyhraje družstvo, které dorazí do cíle v nejlepším čase a bude mít
nejvíce bodů.
Pakliže Vás nastíněná hra oslovila a chcete se zúčastnit, je potřeba se
přihlásit. To je možné udělat do 30. ledna dvěma způsoby:
Svou účast ve hře potvrď SMS na tel. č. 608 418 613 ve tvaru: MRAZIK
jméno (např. MRAZIK Jerry Houba) nebo pošli e-mail na adresu mrazik2006@volny.cz.
V obou případech Ti přijetí přihlášky potvrdíme.
☺ Sraz je 3. února v 19:30 u Orlovny na tenisových kurtech v Hrádku nad
Nisou.
☺ Startovné 60 Kč se vybírá při prezentaci, zahrnuje večeři (snídani?)
a cenu pro vítěze. POZOR – v případě malé obleženosti (méně než
20 lidí) se navyšuje startovné. V opačném případě se zvyšuje cena za
1. místo a vylepšuje večeře (proto sežeňte co nejvíce sněhuláků).
☺ Vyspat se můžeš kdekoli, ale nejlepší bude, když si vezmeš karimatku
a spacák (i když možná nebudou třeba, přijdeš-li ráno).
☺ Každý hráč jde na vlastní nebezpečí, tzn. pokud se cestou vykoupete
a budete nemocní nebo budete mít puchýře z lodiček či zmrznete,
neházejte to na nás.
☺ Trasa je vymezena státními hranicemi, je na české straně Lužických hor,
přesto ale raději mějte při sobě OP – v noci je to všude stejné (o sněhu
nemluvě).
☺ Zpětné dotazy zodpovíme na tel. č. výše uvedeném (bude-li zrovna na
dosah někdo, kdo to zvedne :)). Další instrukce a podrobnější pravidla
najdete na www.hradek.cz v sekci sport nebo si o ně můžete napsat
e-mailem.

Den otevﬁen˘ch dveﬁí na
základní ‰kole v Donínû
Dne 25. ledna ve 13 hodin bude slavnostně otevřeno Počítačové
a výukové centrum v ZŠ Donín. Veřejnost si bude moci až do 16.30 hodin prohlédnout opravené prostory školy a prostory výukového centra.
Návštěvníci se tak seznámí s výsledky setjnojmenného projektu
financovaného z prostředků Evropské unie. Po celou dobu budou
návštěvníky školy provázet naši žáci a zajištěno je i malé občerstvení.
Srdečně všechny zveme!
M. Brandová, ředitelka školy

Zápis dûtí do 1. tﬁídy
Pro školní rok 2006–2007 do ZŠ Donín, ZŠ T. G. Masaryka (u pošty)
a ZŠ Lidická (u nádraží) proběhne společně v pátek 10. února 2005 od
14 do 17 hodin na ZŠ T. G. Masaryka.
Každá škola bude otevírat jednu první třídu, na ZŠ Lidická bude třída
česko-německá.
K zápisu prosíme přineste: rodný list dítěte a občanské průkazy rodičů.

Provozní doba Skateparku Cihelna
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

zavřeno
zavřeno
13–17 hodin
13–17 hodin

Pátek
Sobota
Neděle

13–17 hodin
13–18 hodin
13–18 hodin

Vstupné 20 Kč/den
Provozovatel: Město Hrádek nad Nisou, správce: Badi Jan
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leden 2006

Vánoãní kouzla
Poslední týdny před vánocemi jsou v naší MŠ prosyceny vůní vanilky
a skořice, kouzlem nadcházejících svátečních chvil a nadílky Mikuláše či
překvapením pod stromečkem.
Děti se aktivně zapojují do veškerých předvánočních příprav. Vykrajují
se perníkové stromečky, zdobí se, vyrábí papírové řetězy, připravují se na
vystoupení pro rodiče, poslouchají vyprávění o vánočních zvycích a tradicích.
Vánoční vystoupení, na kterém děti předvedly svým rodičům, jak jsou
šikovné, určitě pobavila a potěšila každého, kdo se přišel podívat. Po
vystoupení si rodiče popovídali, vyměňovali si názory a postřehy na
výchovu ratolestí. Možná se i na chvilku vrátili do dětského světa a zapomněli na starosti všedního dne.
Na odvážné děti, které chtěly strávit kouzelnou noc v mateřské škole
bez maminky a tatínka, čekalo překvapení.
Po večeři se děti oblékly, nasadily si vánoční čepičky a vyrazily do okolí
školky. Cestou obdivovaly vánoční výzdobu v oknech a svítící stromečky
v zahradách. Když jsme se vrátily, čekalo na nás překvapení, které nám

připravili strážníci městské policie p. Weiss a pan Ratajský. Zahrada naší
školky byla samé světýlko a konečně jsme mohly vidět překrásný ohňostroj. To ale nebylo všechno, ve třídě jsme si mohly vyzkoušet neprůstřelné
vesty, zastřílet si na terč a zdokonalit se ve znalosti dopravních značek.
Pan Weiss a pan Ratajský dětem odpovídali na jejich otázky a děti se jim
naopak svěřovaly, co si přejí pod stromeček.
Po pohádce na dobrou noc usínaly děti se spoustou zážitků.
Každoroční překvapení, které si pro nás chystá městská policie. je určitě
velký zážitkem pro dětí. Jsme rádi, že si na nás najdou čas, a moc jim děkujeme.
Zároveň děkujeme i rodičům, jejichž účast je tím nejkrásnějším dárkem a odměnou.
za MŠ Donín M. Broschinská

Policisté, hasiãi a záchranáﬁi se utkali uÏ posedmé
Dne 10. 12. 2005 pořádala Městská policie Hrádek nad Nisou již VII.
ročník mezinárodního turnaje v halové kopané o Putovní pohár starosty
města Hrádek nad Nisou. Turnaj se konal ve velké tělocvičně sokolovny
a zúčastnilo se ho 12 mužstev. Jednalo se o družstva složek Integrovaného
záchranného systému České republiky a Polska.
Pořadí turnaje:
1. místo
SKPaV Liberec
2. místo
Policie Hrádek nad Nisou
3. místo
SDH Dolní Sedlo
4. místo
VÚ 3180 Grabštejn
5. místo
Pohraniční policie Bogatynia
6. místo
Městská policie Bogatynia
7. místo
RCPP Hrádek nad Nisou
8. místo
Policie Bogatynia
9. místo
Městská policie Hrádek nad Nisou
10. místo
Městská policie Liberec
11. místo
ZZSLK – Hrádek nad Nisou
12. místo
SDH Hrádek nad Nisou
Brankářem turnaje byl vyhlášen Tomáš Dufek – Policie Hrádek n. N.
Střelcem turnaje byl vyhlášen Ondřej Novotníček – VÚ 3180 Grabštejn.
Pořadatelé děkují rozhodčím p. Podlipnému a Hynkovi za nekompromisní rozhodování, p. Švejkovskému za možnost využití prostorů restaurace Sokolovna, p. Bílkovi za výborný guláš a sponzorům turnaje.
Sponzoři turnaje jsou:
město Hrádek nad Nisou, Kristýna, a. s., fi. ELMAR, Penzion Kristýna –
Jiří Bílek.

Na tomto turnaji hrálo mužstvo Policie Hrádek nad Nisou v nových
dresech, které město Hrádek nad Nisou pořídilo pro prezentaci na
sportovních akcích pořádaných nejen městem Hrádek nad Nisou. Na
zakoupení těchto dresů se podílelo město Hrádek nad Nisou, Kristýna, a. s.,
fi. ELAS, Kovovýroba Peřina, s. r. o., MaxElektro, s. r. o., Severočeské
komunální služby, s .r. o., Marius Pedersen Group.
Pavel Weiss
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Koneãnû na bednû
Hrádečtí elévové nezahálejí ani v zimě. Zatímco venku je sníh a do fotbalového jara ještě chybí dva měsíce, nejmladší fotbalisté objíždí zimní
turnaje a připravují se na jarní část fotbalových soutěží.
Před čtyřmi roky se elévové rozdělili na mladší (6–8 let) a starší
(8–10 let). P. Kresila, který trénuje mladší elévy, jich má na starosti 25,
starších elévů je 18 a věnuje se jim p. Bobvoš. Tři roky společně objíždí
Liberecký kraj, protože oba týmy hrají krajský přebor. K sobotám a nedělím, které patří soutěžním zápasům a mimo sezónu turnajům, je potřeba
připočítat tréninky třikrát týdně po 1,5 hodině. Na konci prázdnin se stalo
zvykem jezdit na týdenní soustředění do Horního Bradla.
Hrádečtí elévové pořádají také svůj vlastní turnaj. Probíhá vždy na
zakončení fotbalové sezóny, v loni to bylo 26. června. IV. ročník mezinárodní turnaje „O pohár města Hrádku nad Nisou“ se uskutečnil na fotbalovém stadionu v Doníně.
Turnaje se zúčastnilo 7 mužstev z České republiky (TJ Slovan Hrádek
nad Nisou, TJ Slovan Hrádek n. N. 96, FC Ruprechtice, Elitex Jablonec n. N.,
Rapid Liberec, FK Mladá Boleslav, TJ Tesla Stráž n. N.) a 1 mužstvo z Polska (Granica Bogatynia). Bohužel na poslední chvíli v pátek se odhlásilo
z turnaje mužstvo Lokomotiv Zittau, proto za tento mančaft zaskočili nejmenší a nejmladší hráči oddílu kopané – mladší elévové (roč. 1996 a ml.).
Tato družstva byla rozdělena do dvou skupin:
Skupina A: Slovan Hrádek n. N., Tesla Stráž n.N., Rapid Liberec, Elitex
Jablonec.
Skupina B: Slovan Hrádek n. N. 96, FK Ml.Boleslav, Granica Bogatynia,
FC Ruprechtice.
Po dopoledních zápasech ve skupinách následoval lehký a chutný
oběd, který připravil p. J. Joštiak z bistra „Zatáčka“. Po obědě proběhly
semifinálové zápasy a poté zápasy o konečné umístění. Nejkrásnějším
a nejnapínavějším utkáním celého turnaje byl zápas hrádeckých kluků
s mužstvem FC Ruprechtice. O poločase, kdy prohrávali 1:3, nastoupili
hrádečtí do II. poločasu jako vyměnění a dokázali tento výsledek otočit
ve vítězství 4:3. Ve finálovém zápase se utkali s FK Mladá Boleslav, kde
opět po poločase prohrávali 0:2. Ve druhém poločase snížili skóre na
rozdíl 1 branky (1:2) a bylo otázkou času a štěstí, kdy se jim podaří
vyrovnat. Bohužel se to nepodařilo, ale i tak patří poděkování a klobouk
dolů nad jejich zaujetím, chutí do hry a předvedením toho, co se naučili.
Hrádečtí elévové se konečně dočkali a až ve IV. ročníku stáli na bedně.
Ovšem ostudu neudělal ani náš nejmladší tým Slovanu Hrádek n. N. 96,
který v souboji o 7. místo prohrál až na penalty.
Konečné pořadí mužstev:
1. FK Mladá Boleslav
2. Slovan Hrádek n. N.
3. FC Ruprechtice
4. Rapid Liberec
5. Granica Bogatynia
6. TJ Tesla Stráž n. N.
7. Elitex Jablonec n. N.
8. Slovan Hrádek n. N. 96

Organizátoři turnaje a hlavně trenéři elévů děkují touto cestou městu
Hrádek nad Nisou, které zaštítilo tento turnaj i v letošním roce, a všem
sponzorům, kteří nemalou měrou podpořili tento turnaj, oddílu kopané
za velkou podporu mládežnické kopané v Hrádku n. N.
Sponzoři: Město Hrádek n. N., Elas, a. s. (p. J. Zdražil), Pískovny, a. s.,
Hrádek n. N. (p. Leška), Elmar (p. V. Větrovský), Sádrokartony (p. R. Horák),
Propos (p. V. Prouza), Bistro „Zatáčka“(p. J. Joštiak), p. J. Krečman st.,
VZV Financ (p. M. Veroněk), Cukrářství (p. J. Málek), Instalatérské práce
(p. K. Hochman), Pozemní práce (p. Třešňák J.), Mirka Sport (p. Holečková M.), Restaurace Sever (p. Peuker P.), Interservis Certes (p. Žána V.).
Poděkování patří též p. J. Krečmanovi st., který předal ceny jako host
turnaje a osobnost Hrádku n. N., organizátorům, kteří měli kolem turnaje
mnoho práce a starostí – p. Š. Bobvošové, P. Čápové, p. Z. Štálíkovi,
Z. Hájkovi, E. Robovi, O. Čápovi, P. Hobrlantovi, M. Chlumovi, M. Hanusovi.
Dobrou práci s nejmladšími fotbalisty v Hrádku potvrzuje i to, že
každým rokem odcházejí 1–2 hráči do Liberce. V loňském roce sehráli
elévové ještě další turnaje v Polsku a v Německu. V Německu se prezentovali také při Oslavách Trojzemí a průvodu Žitavou.
V. Štrupl,
F. Bobvoš

Provozní doba
sportovního areálu Orel
Kluziště
Pondělí Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota
Bruslení
10.00
12.00

Neděle
Hokej
10.00
12.00

Bruslení Bruslení Bruslení Bruslení Bruslení Bruslení Bruslení
14.00 14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
Hokej
18.30
20.30

Hokej
18.30
20.30

Hokej
18.30
20.30

Hokej
18.30
20.30

Hokej
18.30
20.30

Bruslení
18.30
20.30

Případné další využití kluziště mimo provozní hodiny
(školy, akce atd.) nutno objednat závazně 1 týden dopředu
na tel.: 728 697 244 nebo 485 140 398
e-mail: orel.hradek@iol.cz
Změna provozu kluziště vyhrazena (počasí, organizované akce)

Přetlaková hala
Pondělí
Úprava
dvorců
12.00
14.00

Úterý
Úprava
dvorců
12.00
14.00

Středa
Úprava
dvorců
12.00
14.00

Čtvrtek
Úprava
dvorců
12.00
14.00

Pátek
Úprava
dvorců
12.00
14.00

Sobota

Neděle

Provoz
14.00
20.30

Provoz
14.00
20.30

Provoz
14.00
20.30

Provoz
14.00
20.30

Provoz
14.00
20.30

Provoz
10.00
20.30

Provoz
10.00
18.00

Případné další využití haly mimo provozní dobu haly
(turnaje, jiné akce) nutno objednat minimálně 1 týden dopředu
na tel. 728 697 244 nebo 485 140 398
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LíheÀ mistrÛ republiky
Hrádecký Oddíl kulturistiky na podzim loňského roku oslavil 15 let své
činnosti. Od dob, kdy začínal v provizorních podmínkách v ZŠ Lidická, se
mnohé změnilo. Nemám na mysli jen materiální vybavení a podmínky
působení oddílu. Za systematickou prací s mládeží jsou vidět výsledky
v podobě každoročních úspěchů na mistrovstvích republiky a dnes patří
oddíl k absolutní špičce v republice. Co se za 15 let nezměnilo, jsou jména
dvou lidí, kteří se po celou dobu kulturistice v Hrádku nejvíce věnují: Karla
Fejkse a Jana Bílého. S oběma jsme si v posilovně v ZŠ Lidická povídali
nejen o historii oddílu:
Vzpomínáte si na počátky kulturistiky v Hrádku?
To vidím přesně: domovní správa nám neumožnila mít nadále posilovnu
veřejnou, kterou jsme měli v paneláku ve společenské místnosti. A tak
jsem zajel do školy pod nádražím za tehdejším ředitelem Hergesselem,
naložil jsem ho do auta, odvezl ho do paneláku a všechno mu ukázal
a řekl jsem mu, že tohle bych chtěl instalovat ve škole. Jemu se to líbilo.
Druhý den mi řekl, kde to bude. Byla to bývalá dílna, modře vymalovaná.
Tak měsíc jsme makali, spousta lidí nám pomáhala a mohlo se začít
cvičit. Stroje se převezly náklaďákem a hned první rok tu bylo asi 18 kluků.
Měli jsme k dispozici i tělocvičnu, takže rozcvička byla v tělocvičně. Prakticky jsme to udělali ve třech lidech. S námi ještě pan Máček. A postupně
se k nám přidávali další. Pak přišel pan Poláček, nynější předseda oddílu,
který kulturistice fandil. Došlo k rozšíření, dostali jsme větší místnost.
Peníze jsme tehdy získávali od sponzorů a z členských příspěvků. Ale většinou jsme to dotovali my z našich peněz. Dneska to je z členských příspěvků a od sponzorů a pomáhá nám i DDM Drak. Děti platí na půl roku
200 korun, ale zároveň je DDM pojišťuje – i když za ty roky tady
nebyl žádný problém. Kluci se musí hlídat, každý chce být hned Arnold
Schwarzeneger a když jim říkám, že se za ten rok jenom zpevní, tak tomu
nevěří.
Jak jste se dostali ke kulturistice vy?
Jako kluk jsem odebíral v 63. roce časopis Štart a tam už byli naši průkopníci. Mně se to strašně zalíbilo. Měli jsme takovou starou kůlnu, kde
jsem si všechno dal dohromady, s některými kluky jsme začali cvičit a už

jsem u toho zůstal. Pak jsem byl na vojně na Šumavě na hranicích a měl
jsem možnost cvičit tam. Závodil jsem a byl jsem hrozně rád, že jsme si
to tady mohli založit. A asi to byla ta nejlepší cesta.

Jak jste vlastně přišli ke strojům, které tu máte?
Většinou jsou vlastní výroby, něco jsme koupili z posiloven, máme dva
stroje až z Moravy, z Vyškova, některé z Prahy, je to taková všehochuť.
Jsou třeba staré, ale dobré a nikde jinde je nevidíte. Ta naše posilovna je
spíš domácí. Jsou fittness centra, kde je všechno tahané kladkou a strojem,
ale tady se ta síla musí opravdu dát.
Oba se věnujete především mládeži. Co to obnáší, trénování
mládeže?
Teď chodíme třikrát týdně a když je před závody, tak chodíme do posilovny i čtyřikrát až šestkrát týdně. My je musíme naučit pózovat, nacvičit
volnou sestavu, aby vypadali na jevišti dobře i po této stránce, a to je
velká zodpovědnost. Aby nevypadali jako komedianti, ale jako kulturisti.
Pak když už to je se vším všudy a ten kluk je na tom mistrovství republiky, slyší hymnu a reprezentuje Hrádek, tak to si nikdo neumí představit,
jaký je to pocit.
Tady v Hrádku jsme pořádali závody třikrát. Jednou to bylo mistrovství
republiky staršího a mladšího dorostu. Je to dřina, ale také to je takové
zadostiučinění. Já jsem začínal cvičit kdysi jako jediný z Hrádku ve 14 letech
a vzpomínám na ty začátky a moje chyby. A nechci, aby ty chyby dělali
i ti kluci. Člověk si myslí, že za těch x let ví o té kulturistice všechno, ale
stejně jako jiné sporty, vývoj jde strašně rychle dopředu. Po roce 1989
máme výhodu v tom, že sehnat potřebné jídlo už je pohodová záležitost.
Postupy jsou tak rozpitvané, že to je skoro alchymie. Každý v tom vidí
anabolika, ale kdybych tady něco takového zažil, tak bych byl absolutně
tvrdý a to oni vědí.
Co to obnáší pro ně?
Určitě nějaké zkušenosti do budoucna, zpevnění, zdraví, protože se věnujeme i nápravnému tělocviku. Kluci, když rychle přerostou, tak se je
člověk snaží srovnat a z 90 % se to podaří. Oni musí obětovat volný
čas. Navíc je před závody potřeba tvrdá dieta. Na druhou stranu je
největší problém ty kluky donutit jíst. Ne proto, že by neměli co, ale oni
nemají čas.
Musí být i trpělivost rodičů a důvěra mezi nimi a námi. Když začal cvičit
první ročník, tak jsem si pozval všechny rodiče a řekl jsem jim na rovinu,
že to nebude žádné stahování kůže a drastické týrání, a oni to pak viděli.
V prosinci se pak po čtyřech měsících cvičení pořádá dorostenecký čtyřboj a rodičům se to líbilo. Výhoda je, že diplomy a ceny dostávají všichni.
Ona ta kulturistika „bolí“. Trénink je těžký, a to nemluvím o dietě.
Máte představu, kolik kluků tudy prošlo?
Když jsme to počítali, tak asi kolem 300 až 350.
Jak dlouho průměrně vydrží u kulturistiky?
Když se to podchytí, tak kluky to baví, ale pořád se musí něčím motivovat. Vidí třeba, že se lepší posilovna, mají dresy. Hlavně to vidí i sami na
sobě. Udělají za rok takový pokrok, že pak u toho zůstanou. Někteří si sem
přijdou jen zatrénovat a zpevnit se.
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Jak dlouho trvá, než na sobě mohou sledovat nějaké změny?
Zhruba tak 2 až 3 měsíce. Nikdy bych neřekl, jakou vydrží kluci v dorosteneckém věku zátěž. Vždycky jsem měl obavu z úrazů, ale už to pominulo, protože když se začne v tomhle věku pomalu, tak ta výdrž je velká.
A fyzička vůbec.
Kdo může přijít mezi vás?
Přijímáme bez rozdílu všechny děti z Hrádku. I když třeba v některých
rodinách peníze neměli, tak stejně jsem dovolil, aby sem chodili. Nějak
jsme se dohodli. Kluk měl o to zájem a tak chodil. A ten sport mají kluci
většinou opravdu rádi. Dojíždějí sem třeba z Václavic, z Chotyně, ze Suché
a třeba i na kolech, takže jenom ta cesta je pro ně obětí.
Hodně dělá i reklama z minulých ročníků, protože máme všechno na kazetách a hodně se promítalo mistrovství republiky. Ti kluci koukali. Škoda
je, že tady není větší sál. V Besedě jsou krásné podmínky, akorát ten sál
by byl třeba větší. Závody nám nabízejí pořádat každý rok, ale není kde.
Od kolika let se dá kulturistika provozovat?
Od 12. Dřív se musí hodně hlídat. Nepřetěžovat páteř. Ale ideální věk je
těch 12. To už se na nich vidí. Např. Bořek Chlum. Ten byl na začátku kluk
„takové nic“, ale vypracoval se na mistrovství republiky svojí obrovskou
vůlí. Jeho první medaili jsme vezli ze Zlína a to byla taková satisfakce pro
něj i pro nás. Nádherný pocit.
Máte mezi sebou také dospělé?
Dospělých se pár přidalo, chodí sem cvičit někteří z městské i státní policie
a celníci. Loni jsme měli v kategorii dospělých velký úspěch, Jan Bílý ml.
byl čtvrtý na mistrovství republiky, což je obrovský úspěch při tak silné
konkurenci a dravosti na závodech.
Co považujete za největší úspěchy za těch 15 let?
Začalo to vlastně na prvních závodech v Pardubicích, kde jsme měli
úspěchy v těch začátcích. Během těch let jsme se dostali až tak daleko, že
jsme tady měli garnituru kluků a byla tu i jedna holka, ze které se nám
podařilo vychovat mistryni republiky a zároveň dvojnásobnou mistryni
světa. Byla to Petra Hanušová. Tenkrát na těch závodech v Hrádku byl
rachot jako na hokeji v Liberci. Když byl den otevřených dveří u příležitosti 15 let klubu, tak nás poctila návštěvou.
Kromě Petry Hanušové jsme měli ještě dalších 6 mistrů republiky. Byli to
třeba bratři Sirůčkové, Ryšánek, Horák, B. Chlum a plno druhých a třetích
míst. Teď naposledy byl Josef Cejnar třetí, Láďa Horák byl třetí.
V mládežnických kategoriích jsme nejlepší už tři roky za sebou.
Poslední slova našeho povídání byla poděkováním sponzorům: „Chtěl
bych poděkovat sponzorům z Hrádku, jako je Elas, D-Plast, Vulkan, Mirka
sport, Km-Prona z Rynoltic, i se sponzory se už dnes jinak jedná,“ pochvaluje si Karel Fejks, „protože když přijdu a řeknu, aby podpořili mistry
republiky, tak k jednání přistupují jinak.“
Vít Štrupl

Zima chuÈ bûÏcÛ nezmohla

Ač byl letošní silvestr mrazivý a větrný, dostavilo se na start 25. ročníku
Silvestrovského běhu na Kristýně 73 závodníků. Překvapeni byli i pořadatelé. „Nejvíce mě překvapila účast 10 dětí v kategoriích batolat a předškolních. Vzhledem k počasí jsme očekávali, že jich nepřijde tolik, nebo
že možná nepřijdou vůbec,“ říká jeden z pořadatelů, Ing. Josef Jurek. Trať
pro běžce a cyklisty upravili pracovníci SKS Jablonec n. N. hned po ránu.

Mezi batolaty se objevil také nejmladší účastník Silvestrovského běhu,
roční Jakub Farský. Po svých prvních vánočních krůčcích se s maminčinou
podporou vydal na nejkratší trať.

âtyﬁboj pro siláky
Už popatnácté pořádal oddíl kulturistiky spolu s DDM Drak silový
čtyřboj pro žáky. Ve dvou kategoriích se jej zúčastnilo 12 chlapců. Mezi
staršími žáky (14–15 let) zvítězil L. Bady před Módlem a Cejnarem. Větší
konkurence byla mezi mladšími žáky, kterých se ve čtyřech disciplínách
vystřídalo osm. Nejúspěšněji vyšel ze souboje Kroc před Zamrzlou a Gyngem.

Sponzoři 25. Silvestrovského běhu 2005:
Artex Liberec, s. r. o., DDM Drak Hrádek nad Nisou, Informační centrum
Hrádek nad Nisou, Informační centrum Liberec, Jachetní oddíl Hrádek
nad Nisou, Město Hrádek nad Nisou, OVV LB – STO Liberec, SKS Jablonec,
Slovák Václav, Veterinární základna Grabštejn, VZV Směnárna, s. r. o., 1.
máje 125, Hrádek n. N.
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Společenský kalendář
Hrádek B – ŽS Kunratice A
13. 1. v 18.00
stolní tenis
sokolovna – malá
 tělocvična

Společenský večer
21. 1. ve 20.00

Mrazík
3. února v 19.30

4. setkání pod záštitou starosty města.
Ocenění za činnost pro město, ocenění sportovce
roku 2005, vyhlášení
projektu roku 2006.

Noční výsadek pro dospělé
Jednota
 Orel

Vernisáž výstavy Rok 2005 v Hrádku
23. ledna
Městský
 úřad

Myslivecký ples
14. 1. ve 20.00
DK Beseda


Videoglóbus
26. ledna v 16.00

Videoglóbus
19. 1. v 16.00

Irán není Irák
sál Společenského
klubu Chrastava

Napříč Jižní Amerikou
(Peru, Bolívie)
sál Společenského
klubu Chrastava

Hrádek B – Sokol Oldřichov v H. B
27. 1. v 18.00
stolní tenis
sokolovna – malá
 tělocvična

Hrádek A – SKST Liberec J
20. 1. v 18.00

Videoglóbus
2. února v 16.00

stolní tenis
sokolovna – malá
 tělocvična

Mali – zajímavá země v Africe
sál Společenského
klubu Chrastava

DDM Drak
Akce na leden 2006

Lednové výtvarné čarování

PÍSMENKOVÉ SKOTAČENÍ
16. ledna 2006 od 14.30 do 16.30 hodin

MŠ se baví

DOVÁDÍME SE SNĚHULÁKY
25. ledna 2006 od 10 hodin

DDM Drak
Malujeme barvami na sklo na kachličky.
Přijďte si sami vyrobit písmenkovou kachličku
do vašeho pokojíčku.
S sebou: přezůvky, 20 Kč na materiál
a dobrou náladu.
Sportovní akce s MěP a Jednotou Orel

DDM Drak
Se sněhem – na zahradě soutěž
o nejhezčího sněhuláka ze sněhu,
bez sněhu – v domečku výtvarná práce
o nejhezčího sněhuláka.

RYCHLOBRUSLENÍ
21. ledna 2006 od 9 hodin

DÓZA NA BONBONY
30. ledna 2006 od 14.30 do 16.30 hodin

kluziště
Závody v rychlobruslení
a jízda zručnosti na bruslích
Věková kategorie: 1.–2. třída, 3.–4. třída,
5.–6. třída, 7.–9. třída.

DDM Drak
Malujeme barvami na sklo skleněnou dózu –
na bonbony, kafíčko, čajíček…
S sebou: přezůvky, 1 kus velké sklenice od kávy
(kompotu apod.) s uzávěrem, 20 Kč na materiál
a dobrou náladu.

Videoglóbus
9. února v 16.00
Irsko – zelený ostrov
sál Společenského
klubu Chrastava

Ples města
18. února ve 20.00
DK Beseda

Dětský maškarní karneval
18. února
Václavice,
U Slunce
Dětský maškarní karneval
19. února
DK Beseda


IMS Soják Hrádek nad Nisou
Vás srdečně zve na tradiční

Myslivecký ples
14. ledna 2006 od 20 hodin
v DK Beseda – Camelot
Vstupenky již v předprodeji v TIC

Hraje skupina Kontrast

Silvestrovský běh

leden 2006
vy‰lo 10. 1. 2006
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