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Spoleãnou V ulici 1. máje bude nov˘
cestou
bytov˘ dÛm

Dva roky od chvíle, kdy se společnou cestou se zeměmi Evropské unie vydaly
Česká republika a Polsko, si připomněli
29. dubna v Bodu Trojzemí obyvatelé
Hrádku nad Nisou, Žitavy a Bogatynie.
Hlavní roli oslav bohužel sehrálo
počasí. Přesto na Trojzemí v průběhu
odpoledne přišlo několik set lidí. Oslavy
zahájily na polské straně hrádecké mažoretky a po nich zástupci měst Malého
trojúhelníka. Ve svých proslovech zmínili
i výstavbu potřebné silnice spojující ČR
s Polskem a Německem. Podle posledních informací začali Poláci práce na
projektové přípravě. Termín dokončení
komunikace je tak nyní stanoven na říjen
2008.
Pokračování na straně 3

Město uspělo se svou žádostí o dotaci na výstavbu bytů v ulici 1. máje. Za bytovým domem u kina, který
byl dokončen v roce 1998, bude postaven dům s 36 byty. Půjde o bydlení pro osoby, jejichž příjem
nepřekročí stanovenou hranici. Dům by se měl začít stavět na konci léta.
Město získalo dotaci po opakované žádosti z Programu podpory výstavby nájemních bytů, vyhlášeného ministerstvem pro místní rozvoj. Tím jsou také stanovena pravidla pro velikost a využití bytů. Jejich
podlahová plocha nesmí přesáhnout 80 m2, naprostá většina bytů ale bude velikosti do 60 m2. Dispozice
bytů tak bude převážně 1 + kk nebo 2 + kk (kuchyňský kout).
Pokračování na straně 4

Osud Azylu se naplnil

V květnovém čísle:
—
—
—
—
—
—
—
—

Cyklostezka
Psi vyhledávali drogy
Volby
Komunální odpad
MŠ Liberecká
p. Márová
Rallye Lužické hory 2006
Příloha – Krajina skal

Když jsme připravovali do minulého HRÁDECKA článek o Azylu, chystaném snesení krovu a zabezpečení
zdiva, nevěděli jsme, že vše bude za pár dní jinak. Jistě, dalo se to tušit. Letošní dlouhá zima byla pro Azyl
poslední.
Možnost, že by budova Azylu
byla ještě zachráněna, vzala za
své v pátek 21. dubna. Několik
minut před devatenáctou hodinou se zřítilo druhé nadzemní
podlaží severní zdi a s ní i větší
část krovu.
Debaty o šetrném snesení
krovu a záchraně maximálního
množství jeho částí vzaly za své.
Ještě v pátek 21. dubna dopoledne bylo pracovníky Národního
památkového ústavu vydáno rozhodnutí o strojním snesení krovu.
Samovolná destrukce ale přišla
dříve.
Pokračování na straně 5
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 červnového čísla je 26. 5. 2006. Časopis se
objeví na pultech prodejen okolo 7. 6. 2006.
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Informace
z
radnice
Ze zasedání rady mûsta

6. schůze rady města
Rada města se na své 6. schůzi v roce 2006 dne 22. března zabývala těmito
záležitostmi:
— schválila návrh řešení cyklostezky v ul. Anglická předložený Ing. Špulákem
— schválila záměr výměny osvětlení v Husově ul. u školní jídelny
ZŠ T. G. Masaryka
— schválila navýšení ceny projektových prací firmě STORING, spol. s r. o.,
na akci „Stavební úpravy Sokolovny v Hrádku nad Nisou“ na 139 992,–
vč. DPH
— uložila veliteli městské policie kontrolovat poutače ve městě
— vzala na vědomí informativní dopis hejtmana Libereckého kraje
ohledně změně na úseku požární ochrany v rámci Libereckého kraje.
Vzala na vědomí informaci velitele SDH Hrádek p. Motla ohledně
republikové soutěže mladých hasičů a dorostu, která se uskuteční
v Liberci 28. 6.–2. 7. 2006, a schválila poskytnutí částky 3 000 Kč na
tuto soutěž.
— po projednání schválila projekt roku 2006 osadních výborů:
OV Dolní Suchá – 50 000 Kč – rozšíření dětského hřiště, vybudování
3 nových autobusových zastávek, OV Dolní Sedlo – 50 000 Kč –
sportovní areál
— schválila podání projektu ZŠ T. G. Masaryka v rámci Státní informační
politiky ve vzdělávání v roce 2006 „Využití alternativní tabule na podporu výuky průřezových témat na 2. st. ZŠ“ s tím, že rozpočet projektu
činí 145 000 Kč, z toho spoluúčast školy činí 50 000 Kč
— schválila podání projektu ZŠ Lidická SIPVZ – Výukové programy pro
1. stupeň ZŠ
— souhlasila se zařazením ZŠ T. G. Masaryka do projektu KÚ LK a Venkovského prostoru, o. p. s.
— souhlasila se zařazením ZŠ Lidická do projektu KÚ LK a Venkovského
prostoru, o. p. s.
— vzala na vědomí prohlášení o partnerství a souhlasí s obsahem projektu
Vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol v Libereckém
kraji
— schválila zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele na
akci „Připojení průmyslové zóny Hrádek nad Nisou II na silnici I/35“
firmou Valbek, spol. s r. o., Liberec za celkovou cenu 151 800 Kč vč. DPH
— uložila OVV podat žádost o projekt na obnovu aleje na ul. Žitavská
v Hrádku nad Nisou
7. schůze rady města
Rada města se na své 7. schůzi v roce 2006 dne 5. dubna zabývala těmito
záležitostmi:
— na základě předložených nabídek na vybudování bezbariérového přístupu Infocentra schválila uzavření smlouvy s firmou Michal Guba,
Hrádek nad Nisou za celkovou částku 69 696 Kč vč. DPH
— na základě předložených nabídek na rekonstrukci fasády hřbitovní zdi
schválila uzavření smlouvy s firmou Tadeusz Kaminski, Bogatynia za
celkovou částku 211 858 Kč vč. DPH
— souhlasila s návrhem turistického razítka dle doporučení kulturní komise
— vzala na vědomí žádost o spolupráci při akci „Filmové léto 2006“ dle
zaslaného návrhu, souhlasí s požadavky uvedenými v této žádosti
v termínu 11.–13. 8. 2006 za uvedenou cenu 12 000 Kč + DPH a případný doplatek a uložila místostarostce města projednat s a. s. Kristýna možnost konání v areálu Kristýna
— schválila uzavření smlouvy s firmou Compet Consult, s. r. o. , Praha 4
na akci Hrádecko – region komunikačních a informačních technologií
za cenu 41 650 Kč vč. DPH
— uložila tajemnici městského úřadu vyvolat jednání s firmou Fonservis
ohledně uplatnění náhrady škody související s přeinstalací telefonní
ústředny na městském úřadě
— na základě předložených nabídek na pořízení softwaru pro evidenci
veřejných zakázek, smluv a objednávek města spočívající v nákupu
modulů veřejné zakázky objednávky, modul správa smluv a modul materiály jednání zastupitelstva města a rada města schválila uzavření
smlouvy s firmou Frog – Frog, s. r. o., Hrádek nad Nisou v celkové hodnotě 44 744 Kč vč. DPH
— schválila na základě doporučení Národního památkového ústavu záměr
provedení demontáže střešní konstrukce na objektu Azyl č. p. 65 a 66
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Hrádek nad Nisou. Na základě havarijního stavu objektu rada města
uložila ORM projednat s Národním památkovým ústavem na základě
doporučení dodavatele a výsledku statického posudku způsob demontáže střešního krovu a na základě tohoto projednání stanovit vhodnou
variantu.
— schválila dodavatele na projektovou dokumentaci na akci Průmyslová
zóna Hrádek nad Nisou II ve stupni DPS firmu Valbek, s. r. o., Liberec
za celkovou cenu 178 500 Kč vč. DPH
— schválila příspěvkový program města na r. 2006 dle důvodové zprávy
8. schůze rady města
Rada města se na své 8. schůzi v roce 2006 dne 19. dubna zabývala těmito
záležitostmi:
— uložila ředitelům jednotlivých příspěvkových organizací – škol, aby
informovali zřizovatele o zahájení činnosti jednotlivých školských rad
s tím, zda z jejich jednání vyplývají nějaké výstupy ke zřizovateli
— schválila návrh smlouvy mezi městem Hrádek nad Nisou a f. SIADESIGN, s. r. o., Liberec 3 na akci „Hrádek nad Nisou – rekonstrukce
Horního náměstí“ včetně písemné specifikace investorského záměru
za cenu 178 500 Kč vč. DPH, včetně doplnění písemné specifikace
investorského záměru o 2. veřejné projednání návrhu (1. projednání –
přelom července, srpna – po odevzdání prvního návrhu, 2. projednání –
září – po zveřejnění návrhu). Po zaplacení klient může využít materiál
pro další přípravu a realizaci investiční akce „Hrádek nad Nisou –
rekonstrukce Horního náměstí“.
— schválila návrh nových sazeb za nájmy zahrad od 1. 5. 2006 dle
nájemní smlouvy: okrajové části města 0,70 Kč/m2, Donín a Loučná
1,00 Kč/m2, město Hrádek k. ú. 1,50 Kč /m2, podnikatelské ceny v desetinásobné výši, zastavěné plochy ve výši 10,00 Kč/m2, sekání 0,10 Kč/m2
(za sekání se považuje ten pozemek, ve kterém je provozováno jen
sekání, tzn. není na jeho části umístěna zahrádka, zahradní domek,
oplocení, garáž, bazén apod., a uložila tajemnici úřadu připravit právní
rozbor takto stanové ceny s tím, aby nebyla porušena vyhláška
— vzala na vědomí informaci inventarizační komise a schválila výsledky
inventarizace za rok 2005
— schválila vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených pro rok 2005
jednotlivým PO a schválila příděly do fondů jednotlivých PO ze zlepšených hospodářských výsledků (MŠ Liberecká – uhradit ztrátu z předchozích let, ZŠP Loučná – použít rezervní fond z let minulých na úhradu
ztráty z roku 2005, upravit fond odměn a rezervní fond)
— vzhledem k nárůstu pohledávek města Hrádek nad Nisou uložila
tajemnici úřadu a vedoucímu finančního odboru připravit k projednání v radě města jednotný postup pro vymáhání dlužných částek, tzn.
pravidla jako podklad pro vydání příkazu tajemníka
— vzala na vědomí stav pohledávek města k 31. 12. 2005
— uložila tajemnici úřadu na základě informace o stavu pohledávek,
města Hrádek nad Nisou k 31. 12. 2005 zveřejnit všechny možné seznamy dlužníků na úřední desce městského úřadu
— uložila tajemnici úřadu a vedoucímu finančního odboru na příští radě
města předložit návrh na řešení veškerých pohledávek např. použití
exekutora, agentura na vymáhání dluhu
— uložila ORM provést kontrolu majetku vzhledem k pronájmům a prodejům, které byly od poslední evidence majetku provedeny, viz.
T. G. M. a TJ Slovan, dotace ZŠ Donín a prodej Platanu, dle poslední
evidence vlastnictví a poslední evidence pronájmů a poté předložit
radě města ke konečnému schválení
— vzala na vědomí a souhlasí s čerpáním prostředků z rozpočtu města
určeného pro osadní výbor Uhelná na rok 2006. Vzala na vědomí
a souhlasila s plánem OV Václavice na rok 2006.
— vzala na vědomí „Usnesení ze zasedání OV Dolní Suchá konaného dne
24. 3. 2006“. RM souhlasila s čerpáním rozpočtu OV Dolní Suchá. Vzala
na vědomí a souhlasí s plánem OV Dolní Sedlo na rok 2006.
— po projednání schválila finanční příspěvky z grantového programu města
na akce roku 2006 dle důvodové zprávy. Souhlasila s vypsáním 2. výzvy
„Příspěvkového a grantového programu města“ (1. 5.–31. 5. 2006).
— vzala na vědomí přípravu pravidel pro pronájem nových vývěsních skříněk a uložila tajemnici úřadu připravit návrh smlouvy na vyvěšování
materiálů ve vývěsních skříňkách
— schválila vyplacení daru ve výši 5 000 Kč a knihu Hrádecko-Chrastavsko
na starých pohlednicích Josefu Cejnarovi za umístění na mistrovství
Evropy ve fitness
— po projednání uložila starostovi města písemně informovat konkurzního správce Dr. Šimona o zájmu města Hrádek nad Nisou získat vodní
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—

—

—

—

—
—

—

—
—

—

zdroj ve Václavicích jako zdroj pitné vody pro budoucí zásobování obce
Václavice pitnou vodou
schválila uzavření smlouvy o sdružení prostředků mezi městem Hrádek nad Nisou a Krajskou správou silnic Libereckého kraje na čištění
průjezdních úseků komunikací v intravilánu města Hrádek nad Nisou
za cenu 58 804 Kč vč. DPH
vzala na vědomí informaci místostarostky města o přípravě projektu
pro znevýhodněné skupiny obyvatel, zvláště matky na MD a začínající
podnikatelky, s tím, že tyto dva záměry budou podány jako jeden
projekt v celkovém rozsahu do 1,5 mil. Kč
na základě předložených nabídek – zakázka 20060010 – stanoviště pod
kontejnery separovaného odpadu – zámková dlažba schválila
uzavření smlouvy s firmou Malec s tím, že předpokládaný termín
dokončení je stanoven na srpen 2006. Rada města uložila kKomisi
životního prostředí a zemědělství předložit návrh seznamu stanovišť,
která budou takto upravena. Cena dle rozměru 150x450 – 11 882 Kč
vč. DPH, 150x600 – 15 455 Kč vč. DPH.
na základě předložených nabídek – zakázka 20060019 – zpracování
povodňového plánu schvaluje uzavření smlouvy s firmou Koordinace
za cenu maximálně 45 000 Kč vč. DPH. Končená cena bude upřesněna
dle rozsahu prací.
na základě předložených nabídek – zakázka 20060018 – drobné opravy
komunikací – opravy penetračních vozovek schválila uzavření smlouvy
s firmou Korekt za nabídkovou cenu 179 Kč vč. DPH/m2
na základě předložených nabídek – zakázka 20060021 – univerzální
vysavač exkrementů, nečistot atd. schválila pořízení univerzálního
vysavače od firmy Garden Studio, s. r. o., Brno za celkovou cenu
65 450 Kč vč. DPH
na základě předložených nabídek – zakázka 20060023 – drobné opravy
komunikací – záplatování, zaříznutí hran, frázování nebo vybrání, položení živice, válcování, ošetření hran schválila uzavření smlouvy
s firmou Varan za cenu 490 Kč vč. DPH do 7 cm a 621 Kč vč. DPH do
10 cm s tím, že pro opravy bude použita vytěžená živice v majetku
města
na základě předložených nabídek – zakázka 20060025 – odvodnění
silnice na Zlaté výšině schválila uzavření smlouvy s firmou Černík –
Radek Černický za cenu 29 430 Kč vč. DPH
schválila podporu projektu MO Rybářského svazu „Spolupráce
rybářských klubů“ podávaného do Fondu malých projektů Interreg
IIIA ČR – PL, v rámci kterého bude podpořena spolupráce mládeže
v rámci Malého trojúhelníku. Souhlasila s předfinancováním projektu,
jehož celkové náklady činí 115 300 Kč. Úhrada bude provedena z příspěvkového programu 2006–2007.
schválila podporu projektu „Stromy v Trojzemí“ podávaného do Fondu
malých projektů Interreg IIIA ČR – PL, v rámci kterého bude podpořena
spolupráce mládeže v rámci Malého trojúhelníku. Rada města souhlasila s předfinancováním projektu, jehož celkové náklady činí 819 500 Kč.

— vzalo na vědomí informaci o jednání názvoslovné komise a zvolení
p. Petra Dlouhého předsedou této komise
— vzalo na vědomí vyřízení interpelace týkající se obtěžování kouřem,
uložilo SŽP opakovaně provádět měření u zjištěných objektů. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí vyřízení interpelace k hluku ze sběrných
surovin v závodě Kortan.
— projednalo a vzalo na vědomí zprávu Kristýna, a. s., o průběhu sezóny
2005 a přehled hospodaření roků 2001–2005 v a. s. Kristýna. ZM
uložilo tajemnici MěÚ a ORM projednat možnost zřízení věcného
břemena pro Jachting klub a další subjekty, které mají objekty v rekreačním areálu Kristýna.
— souhlasilo se záměrem podání projektu „horolezecký průvodce pro
Lužické a Žitavské hory“ do programu INTEREG IIIA. Uložilo odboru
vnějších vztahů předložit ve spolupráci s Horolezeckým oddílem na
příštím jednání podrobný popis a rozpočet + způsob financování projektu.
— schválilo záměr podání projektů do operačního programu lidských
zdrojů a uložilo vedoucí OVV informovat ZM průběžně o stavu těchto
projektů
a) projekt pro matky na mateřské dovolené – vzdělávací cyklus pro
lepší začlenění do pracovního procesu
b) projekt pro začínající podnikatelky – vzdělávací cyklus – vznik nových
pracovních míst, kvalifikované subjekty
— schválilo podání projektů ZŠ Lidická v Hrádku nad Nisou na rok 2006/07:
a) projekt Š:schkola – cizí jazyk a vzdělávání
b) projekt Š:schkola – projekt pro II. stupeň ZŠ

Spoleãnou cestou
Pokračování ze strany 1
Po mostku spojujícím břehy Oldřichovského potoka se účastníci oslav
přesunuli na českou stranu, kde pokračoval program až do večerních
hodin. Pozornost přítomných budil Dům Evropy, sestavený z cihel –
krabic od banánů. Na stěnách krabic prezentovaly fotografiemi či obrázky
svou činnost a své projekty děti ze škol v Trojzemí a také některé spolky.
Na pochod okolím Trojzemí se moc odvážných v zimě a dešti nevydalo.
Vyvrcholení oslav v podobě večerního zapálení ohňů na všech stranách
hranic a následného ohňostroje ale přilákalo opět řadu diváků.
Vít Štrupl

Tento dokument byl vytvořen za finanční podpory
Evropské unie. Za obsah tohoto dokumentu je
výhradně zodpovědné město Hrádek nad Nisou
a nelze jej v žádném případě považovat za názor
Evropské unie.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta

4. zasedání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města se na svém 4. zasedání v roce 2006 dne 10. dubna
zabývalo těmito záležitostmi:
— schválilo akci „Přístupová komunikace Sokolská – sídliště“, vzalo na
vědomí, že veřejná zakázka je přidělena Technickým službám města
Liberec. Schválilo platební podmínky rozvržené do uvedených částek
a roků a uložilo FO zahrnout tyto částky do plateb příslušných let, to
je 50 % do r. 2007, 50 % do r. 2008.
— schválilo předloženou úpravu pravidel pro přidělování a čerpání
prostředků fondu rozvoje města. Schválilo žádosti o půjčky z fondu
rozvoje města.
— schválilo celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok
2005. Zastupitelstvo města schválilo závěrečnou zprávu auditora
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2005. Zastupitelstvo
města uložilo tato opatření:
a) Finančnímu odboru
– zpracovat podrobný rozpis pohledávek s vysvětlivkami a návrhem
na opatření, projednat s předsedou finančního a kontrolního výboru
– zpracovat celkový stav majetku města za období 2002–2005, předložit ZM
b) Řediteli příspěvkové organizace zahradnictví
– zpracovat zprávu o finančním hospodaření s výhledem na další období
a předložit ji na jednání ZM v 5/06

Hledám k pronájmu menší, hezký byt
v Hrádku nad Nisou a okolí.
Tel.: 728 565 786
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Zmûna v dopravním znaãení
Od 6. května došlo ke změnám v dopravním značení ve Václavské ulici
a na křižovatce ulic Václavská, Revoluční, Anglická. Smyslem těchto změn
je umožnit průjezd cyklistům Anglickou ulicí a Václavskou ulicí v obou
směrech. Dosud zde byl jednosměrný provoz – cyklisté, kteří tudy projížděli do Loučné, tak jezdili v protisměru. Změny budou provedeny ve
dvou etapách.
Ulice Václavská je v úseku od Autotrendu k Bekonu obousměrná. Stejně
tak je obousměrná ulice Luční. V úseku Václavské ulice od Bekonu ke
křižovatce s Anglickou je provoz jednosměrný, ale v opačném směru než
dosud – tedy od lékárny k Bekonu. Jednosměrná je i celá ulice Revoluční.

Z přiloženého plánku je patrné, že na vozovce budou červeně vyznačeny pruhy pro cyklisty. S tím souvisí ještě jedna změna: řidiči přijíždějící
ze Žitavské (Revoluční) ulice budou muset na křižovatce zastavit a dát
přednost cyklistům přijíždějícím Anglickou ulicí.
V sobotu 6. 5. byly provedeny změny v dopravním značení. Později,
v druhé etapě, budou vyznačeny červené pruhy pro cyklisty a osazeny
doplňkové značky pro cyklisty a zpomalovací ostrůvek u křižovatky.

Nûkolika slovy
V dubnu zastupitelé schválili půjčky z fondu rozvoje města podle
požadavků jednotlivých žadatelů s jedinou výjimkou, kdy půjčka schválena nebyla. Na účtu fondu rozvoje města je 1,358 mil. Kč. Mezi deset
žadatelů bylo rozděleno 740 tis. Kč. Částky ve výši od 30 do 100 tisíc korun
použijí majitelé nemovitostí na vylepšení svých obydlí – rekonstrukci vodoinstalace, elektroinstalace, vodovodní a kanalizační přípojky, výměny
oken, opravu fasády nebo opravu střechy. V jednom případě budou peníze
použity na rekonstrukci garáže na rodinný dům a v jednom na výstavbu
rodinného domu.
Město odkoupilo od Českých drah pozemek, na kterém se nachází
část vnitřního městského okruhu podél nádraží, a také kůlnu, která byla
následně demolována kvůli výstavbě terminálu veřejné dopravy. Majetkové vztahy k další části pozemků, na kterých se nachází vnitřní městský
okruh, se řeší. Některé z nich jsou v majetku Pozemkového fondu ČR,
některé už ale byly prodány (např. louky pod Starým dvorem). Dodatečně
po letech se tak řeší majetkové otázky, které nebyly důsledně řešeny
v době výstavby okruhu.

V ulici 1. máje bude
nov˘ bytov˘ dÛm
Pokračování ze strany 1
Nový dům bude mít dva vchody. V každém budou v přízemí dva byty,
snadno upravitelné pro bydlení osob s různým typem postižení. V dalších třech podlažích bude po čtyřech až pěti bytech, přičemž poslední
podlaží je navrženo jako podkrovní.
Výstavba nového bytového domu bude znamenat demolici objektu,
který v současnosti využívají skauti. Město bude společně s nimi hledat
nové prostory pro klubovnu.
Vzhledem k využití státní dotace je omezen i okruh budoucích nájemníků. Nutnou podmínkou pro přidělení bytu je výše příjmu, která nesmí
překročit stanovenou hranici. Ta je pro samostatně žijící osoby určena na
maximálně 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy a pro vícečlennou
domácnost na 1,5 násobek průměrné měsíční mzdy. Byty se tak stanou
startovními například pro mladá manželství nebo v nich budou bydlet
lidé s nižšími příjmy. Nájemní smlouva smí být uzavírána maximálně na
dva roky a o jejím prodloužení bude rozhodovat obec na základě konkrétní
situace nájemce.
Rozpočet projektanta na výstavbu je 27 396 500 Kč. Od ministerstva
pro místní rozvoj získal Hrádek nad Nisou dotaci ve výši 22,680 mil. Kč.
Pro zajištění vlastního podílu města ve výši téměř 4,72 mil. Kč hledá město
řešení. Mělo by být vícezdrojové – kryté z vybíraných nájmů a z prodeje
bytů v objektech, kde město byty doprodává. Podrobné varianty řešení
bude řešit květnové zasedání zastupitelstva města.
Vít Štrupl

Druhé kolo pﬁíspûvkového
programu
Do konce května je možné podat žádost o grant z příspěvkového
programu města v rámci vyhlášeného druhého výběrového kola.

Zveme Vás na veřejná setkání
NÁBOÎENSTVÍ
NEBO
VZTAH S ÎIV¯M BOHEM
Příležitost pro každého, kdo na vážné
otázky nehledá laciné odpovědi

Kde: Velký sál KD BESEDA,
Hrádek nad Nisou
***

Pátek 26. května 2006
18.00
***

Sobota 27. května 2006
15.00

Slouží : MARTIN NJAMBA (ZAMBIE) A TÝM
Kontakt 731 417 545, ac.hradek@centrum.cz

Pozvěte také své přátele! Vstup zdarma!
Pořádá: WORLD OUTREACH ve spolupráci
s Apoštolskou církví v Hrádku nad Nisou
www.wo-mn.org; www.apostolskacirkev.cz
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Osud Azylu se naplnil
Pokračování ze strany 1
V sobotu dopoledne proběhlo další jednání starosty města Martina Půty,
vedoucího odboru rozvoje města a správy majetku ing. Petra Kumpy,
vedoucí stavebního odboru Ing. Jany Nygrínové, Mgr. Kolka z Národního
památkového ústavu a statika Ing. B. Pecha. Bylo rozhodnuto o urychleném odstranění krovu a staticky narušených částí zdiva.

V neděli od devíti hodin začala s odstraňováním krovu firma Strabac,
jejíž technika a pracovníci byli téměř okamžitě k dispozici. Na práce
dohlížel jak statik, tak zástupce památkářů. V odpoledních hodinách bylo
odstraněno zdivo druhého podlaží.
O dalším postupu zatím není rozhodnuto. Národní památkový ústav
se úplné demolici brání. Další vyklízecí práce by měly být podle vyjádření
pracovníka NPÚ prováděny s minimálním využitím techniky. Po prohlídce
torza Azylu statikem bylo ale konstatováno narušení zdiva nebezpečnými
trhlinami. Ve střední části objektu jsou klenby pouze přilepeny, nikoliv
zavázány, narušeno je i pojivo zdiva. Na základě těchto skutečností
vyloučil statik nástavbu dalšího podlaží na stávající zdivo a z bezpečnostních důvodů i jakoukoliv sanaci stávajícího zdiva.

únor 1999

úvěru, který si její majitelé vzali. Navíc za zprivatizovanou budovu nikdy
nezaplatili.
Město, i když budovy nebyly jeho, se snažilo získat peníze na opravu.
Všechny projekty ale byly zamítnuty. Až po dlouhé době se podařilo
získat obě budovy zpět do majetku města od obou majitelů na základě
dohody. Stalo se tak hned po zaplacení úvěru, který byl touto stavbou
garantován. Léta neudržování ale špatný stav budov změnila v katastrofální. Město nechalo provést v roce 2000 statický, stavební a mykologický
průzkum a znovu se snažilo získat velký objem finančních prostředků,
který byl k rekonstrukci potřeba.
leden 2006

srpen 1998

Zatímco sousední budova byla rekonstruována a přeměněna na byty,
dokončené v roce 2002, druhou budovu se zachránit nepodařilo. Podepsalo se na ní i to, že se léta nepodařilo sblížit zájmy památkářů a města.
Vít Štrupl
duben 2006

K případné celkové demolici musí vydat souhlas příslušný orgán státní
památkové péče, kterým je Odbor životního prostředí Magistrátu města
Liberec. O souhlas požádá Stavební obor MěÚ v Hrádku nad Nisou.
Je potřeba dodat ještě jeden zásadní fakt: i když názory obyvatel města
přihlížejících demolici byly celkem jednoznačné, je potřeba postupovat
podle zákona, a tedy rozhodnutí příslušných orgánů. Obě budovy Azylu
jsou stále na seznamu památek chráněných státem.
Na stavu budovy Azylu č. p. 65 a 66 se podepsala nevydařená privatizace z počátku devadesátých let. Dvě budovy bývalého zámečku byly ve
špatném stavu již na konci osmdesátých let. Již tehdy byl sice zpracován
plán rekonstrukce, avšak nebyl schválen památkáři. Noví majitelé hodlali
využít tehdy oblíbených zájezdů zahraničních turistů, kteří obvykle
v Čechách jednu noc přespávali, a vybudovat zde hotel. Jenže z jejich
plánů sešlo a budova byla na konec použita jen jako garance pro získání
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Psi vyhledávali Volby se blíÏí…
zbranû a drogy
Druhý ročník Otevřeného kynologického přeboru náčelníka Veterinární
základny Grabštejn se odehrával od 10. do 14. dubna. Dvě desítky psovodů
z armády, vězeňské služby, policie a celní správy soutěžily ve vyhledávání
zbraní nebo drog. Soutěž probíhala v reálném prostředí. První den ráno
se soutěžící přesunuli do Liberce, kde hledali hašiš v železničních vagónech, zatímco druhá skupina hledala pistole v autobusech hromadné
dopravy. Odpoledne využili organizátoři obě hrádecké školy. V ZŠ T. G.
Masaryka hledali psi drogy, v ZŠ Lidická zbraně. Nutno říct, že většině psů
šla práce velmi dobře a úkoly rychle plnili. Nastražené drogy či zbraně
psi hledali i ve venkovních prostorech, zavazadlech nebo na nákladních
autech. Disciplíny poslušnosti, které probíhaly na stadionu v Doníně, si
nenechalo ujít ani několik diváků.

Soutěž má být vyvrcholením celkové přípravy psovodů a jejich psů pro
praktické nasazení. Do popředí se v poslední době dostal právě výcvik
pro pachové práce. Došlo k více než stoprocentnímu nárůstu počtu
nasazených psů v misích KFOR či ISAF. I nadále se ale vycvičují i psi pro
hlídkovou službu.
Vít Štrupl

KVĚTINY TABÁK SKLO
L & P POKORNÝ
Jelen Horní náměstí
Vás zve do prodejny,
kde v průběhu března byl zahájen

PROVOZ TERMINÁLU SAZKA
Dobíjení mobilních telefonů
Sportka
Šťastných 10
Keno
Euro miliony
Sazka
Vstupenky do divadel a Sazka Areny
Stírací losy

Ve dnech 2. a 3. června nás čekají volby, tentokráte do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V souvislosti s tímto aktem upozorňujeme všechny
voliče s trvalým pobytem v Hrádku nad Nisou, že každý volič si může
v úředních hodinách na Městském úřadu v Hrádku nad Nisou, správním
a sociálním odboru ve dveřích č. 9 ověřit, zda je zapsán v seznamu,
nejpozději však do středy 31. 5. 2006 do 16 hodin.
Dále upozorňujeme, že občané – voliči, kteří nebudou moci volit ve
volebním okrsku, v jehož stálém seznamu jsou zapsáni, mohou požádat
o vydání voličského průkazu, a to písemně v termínu do 26. 5. 2006 do
16 hodin nebo osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. do
středy 31. 5. 2006 do 16 hodin, rovněž na správním a sociálním odboru
městského úřadu.
Bc. Petr Grim, vedoucí odboru

Krist˘na je pﬁipravena
na dal‰í sezónu
Areál Kristýna stojí na prahu další sezóny. Ještě než se znovu zaplní rekreanty, se ohlédneme za rokem 2005.
Rekreační areál navštívilo 28 052 platících hostů. To je zhruba o 7 200
hostů méně než v roce 2004. Na návštěvnosti se podobně jako v ostatních areálech nepříznivě podepsalo počasí, které panovalo v loňském létě.
Méně bylo i lidí ubytovaných ve stanech, naproti tomu se zvýšil počet
karavanů (o 36 %) a hostů ubytovaných v chatách (o 22 %).
V rekreačním areálu už tradičně probíhají některé akce – kynologická
soutěž O pohár Kristýny, dětský den, pro svá soustředění a soutěže jej
využívají například Technická univerzita nebo policie. Tyto akce pomáhají
zviditelňovat rekreační areál. Díky příznivé ceně a prostředí jej využívají
pro pobytové akce v květnu a červnu také školy.
Provoz areálu je v letních měsících zajišťován především brigádnicky.
O bezpečnost se stará liberecká bezpečnostní služba Keen CZ, s. r. o.,
a také hrádecká městská policie. Loňská sezóna byla klidnější, ojedinělé
byly i krádeže kol.
Nabídku jídla a pití zajišťuje už sedm restaurací a občerstvení, restaurace Na Jihu má od loňska novou fasádu. Přibyl stánek s pečivem. Na vodní
ploše bylo instalováno dětské brouzdaliště se skluzavkou, dva plovoucí
ostrovy. Prakticky naplno jsou využívané chatky. Přesto je potřeba do jejich
údržby investovat nemalé prostředky. V loňském roce byly na deseti chatkách vyměněny střechy, opravena WC, okenice a verandy. Kompletně byla
zrekonstruována chata č. 43 „Plavčík“ na exkluzivním místě – přímo na pláži.
I pro letošní sezónu se počítá s řadou vylepšení. Návštěvníkům –
cykloturistům bude k dispozici úschovna kol přistavěná k recepci. Pod
chatou „Plavčík“ plánuje vedení společnosti Kristýna postavit 12 m dlouhé
molo jako úvaziště pro šlapadla a čluny. Z konce mola bude možné
bezpečně skákat do vody. Rozšířit by se měl dětský koutek a nabídka půjčovny sportovního náčiní. Ve fázi příprav jsou také dvě velké investice.
Pracuje se na získání všech potřebných povolení pro výstavbu čističky
odpadních vod. Stejně tak je připravováno zvýšení ubytovací kapacity
o deset chat.
Hospodářský výsledek před odečtením odpisů, investic a daní za loňský
rok činil přes 1,030 mil. Kč. Pro srovnání: v roce 2004 činil hospodářský
výsledek před odečtením investic, odpočtů a daní 1,277 mil. Kč, v roce
2003 to bylo 0,734 mil. Kč a v roce 2002 necelých 0,604 mil. Kč.
Vít Štrupl

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

cena
100 Kč
300 Kč
500 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
cena dohodou
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U ãistiãky se uklízí
Jeden z dalších „strašáků“ ve městě postupně mizí proti čistírně odpadních vod. Stavební buňky a zbytky materiálu byly pozůstatkem po SHS,
která tyto prostory používala. Město přitom likvidace bude stát jen minimum prostředků.
Demontáž stavebních buněk a odvoz materiálu byl proveden za prostředky získané prodejem vytěženého železa a použitelných prken. Po
skončení úklidu bude do prostoru rozprostřena vrstva zeminy. Z očí tak
zmizí nevzhledné místo, kolem kterého prochází a projíždí kromě obyvatel
města také řada návštěvníků Kristýny.

Svoz velkoobjemového
odpadu
Město Hrádek nad Nisou ve spolupráci se Severočeskými komunálními
službami, s. r. o., připravují další mobilní svoz velkoobjemového odpadu
na území města Hrádek nad Nisou.
Při tomto svozu nebudou sváženy nebezpečné složky komunálního
odpadu (televizory, lednice, barvy, akumulátory, zářivky, vyjeté oleje
apod.)! Dále nebudou sváženy stavební a demoliční odpady a odpady
vznikající podnikatelskou činností – traktorové a nákladní pneumatiky,
autoplasty apod.
Odpady určené ke svozu musí být připraveny již před začátkem svozu
na určených místech!
Mobilní svoz nebezpečných složek komunálního odpadu bude realizován v průběhu roku 2006.
Krejčík Václav, vedoucí provozovny SKS

Svoz komunálního
odpadu
20. 5. 2006
Sedlo, Oldřichovská, Oldřichov n. Hr.
08.00
Horní Sedlo – kaplička po hlavní silnici na D. Sedlo, dále Oldřichovská ul.
a Oldřichov n. Hr.
27. 5. 2006
Václavice, Uhelná, D. Suchá
08.00
Václavice – Nedorost po hlavní silnici na Uhelnou, dále do „dolních Václavic“, Dolní Suchá po hlavní silnici k bytovkám, Kančí roklí ke hřbitovu
a okolo bývalé školy k hlavní silnici

I v horách se musí uklízet
Více než desetiletí se stará o čistotu na turistických rozcestích a podél lesních cest v okolí Sedla pan Bořek Chlum. Podle potřeby nastartuje svůj
traktor a vyrazí k Popovce, Podkově nebo do Císařského údolí, aby vyprázdnil sudy, které v této části Lužických hor slouží jako odpadkové koše. Na
křižovatkách cest a u posezeních pro turisty je jich umístěno asi 14.
Leckdy podél cest narazí i na překvapení v podobě staré pneumatiky či
televizoru, které je někomu zatěžko odvézt do sběrných dvorů.
Plechové sudy, které již pomalu dosluhují, budou v krátké době nahrazeny novými. Darovala je firma D-Plast – Eftec. „Nejdříve je ale musím
označit alespoň barevným pruhem. Několikrát se mi stalo, že jsem potkal
lidi, kteří si odváželi starý sud a tvrdili, že je jejich. Takhle si ty naše poznáme,“
vysvětluje pan Chlum.
Práci, díky které je v lese stále čisto, dělá pan Chlum zdarma. Na základě
dohody mu město hradí pouze náklady na naftu. Do lesa vyjíždí nepravidelně, když se sudy naplní. Jak často to je, závisí na počasí, ale také na
tom, zda zrovna nebyly sváteční dny. Zpravidla je interval asi dvoutýdenní.
Vít Štrupl

3. 6. 2006

3. 6. 2006

Donín
Statek Donín, býv. STS
ZŠ
rozcestí – bývalý Sedmidubský
park u sběrných surovin
plocha u Raidla
Loučná
rozcestí – Hlůže
zatáčka u plynoměru
rozcestí – Bažiny
bytovky – Praga
plocha za Korunou
Hrádek nad Nisou
zahrádky – Benzina
H. sídliště – ruská vila
Zl. výšina – park
Zl. výšina – bytovky
parkoviště – býv. ředit. statku
parkoviště 1. ZŠ
městský park
D. náměstí – Hovorkův statek
Václavská – plynárna
Starý dvůr – stavebniny

07.35
08.00
08.25
08.50
09.15
10.00
10.25
10.50
11.15
11.40
08.00
08.25
08.50
09.15
09.40
10.05
10.30
10.55
11.20
11.45

provozní středisko Žitavská 689, 463 34 Hrádek nad Nisou

Informace ke sbûrnému dvoru

Občané města Hrádek nad Nisou, kteří mají v obci trvalý pobyt, mají
zpoplatněno ukládání stavebních a demoličních odpadů, pneumatik
a autosedaček. Ostatní domovní odpady, vč. nebezpečných, mohou tito
občané i nadále ukládat zdarma, v rámci ročního poplatku 500 Kč na osobu.
Upozorňujeme na nutnost prokázání totožnosti a místa bydliště
občanským průkazem, příp. cestovním pasem.
Provozní doba sběrného dvora:
Po–Pá: 8.30–17.00 hod., Sobota: 8.00–12.00 hod.
Krejčík Václav,
vedoucí provozovny SKS
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polečenská
rubrik a
Životní výročí
Občanům, kteří v měsíci dubnu 2006
oslavili významné životní jubileum,
srdečně blahopřejeme.
70 let
82 let
83 let

84 let
85 let
86 let
88 let
91 let
94 let

Stanislava Hančilová
Stanislav Lebduška, Jana Grimová
Lidmila Krátká, Marie Syrová,
Marie Prošková, Juraj Stríčko,
Marie Pospíšilová,
Jiřina Votrubcová, Olga Marhanová
Josef Stránský
Angela Šipkovská, Josef Bareš,
Elfrieda Kopecká
Erna Podhrázská, Berta Halamková
Marie Píšová
Bedřiška Ježková
Josefa Tůmová

V sobotu 25. 3. 2006 byli v obřadní síni radnice uvítáni noví
hrádečtí občánci:
Jiří Richter, Jaromír Tomaštík, Valentýna Šulcová, Milan Virág, Petra
Němečková, Martin Rydval, Jakub Ryšánek, Josef Drozen, Viktoria
Půtová, Tina Hovorková, Eva Zemanová, Filip Baňas. Marie Zimová, SPOZ

ZAHRADNICTVÍ
Hrádek nad Nisou

zahájilo 22. 4. 2006 prodej

okrasných květin
(muškáty, surfinie, lobelky, fuchsie, ageratum, verbeny, lotus a další)

Pro prodej otevřeno od pondělí do pátku
v době od 7 do 15 hodin

Nově i v sobotu od 8 do 13 hodin
Rostliny pro Vás rádi předem připravíme,

tel. 482 723 221
(při předložení tohoto inzerátu nebo celého výtisku a nákupu rostlin
nad 1 500 Kč bonus ve formě rostlin dle aktuální nabídky).
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Kolektiv zahradnictví.
Vjezd automobily spodní bránou blíže k čerpací stanici EURO OIL.
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Se stál˘m úsmûvem na tváﬁi
Paní Květa Lukášová–Márová je jedním z mála lidí, kteří pamatují
začátky Vojanu v Hrádku nad Nisou. Není sice, jak se říká, zakládajícím
členem, ale krátce po vzniku divadelního souboru se přistěhovala do
Hrádku a do hraní se téměř okamžitě zapojila.

Pygmalion

V Písku prožila dětství a na tamní reálce odmaturovala. Záhy po válce
našla na severu nejen domov, ale také svého budoucího manžela Václava
Lukáše.
V loňském roce, kdy DS Vojan oslavil šedesátiny, převzala spolu s dalšími členy Vojanu ocenění. Tenkrát jsme si řekli, že se musíme sejít a chvíli
si popovídat nejen o začátcích Vojanu. Paní Lukášová ochotně souhlasila.
Když jsem ji poznal, ani jsem si nedokázal představit, že by odmítla.
S neustálým úsměvem na tváři paní Lukášové a jejím šibalským pohledem a humorem nám večer velmi rychle utekl. Ostatně z toho humoru
část zůstala i v našem rozhovoru.
Jak došlo k tomu, že jste z Písku přišla po válce až do Hrádku?
Do Hrádku jsem přišla 2. listopadu 1945. Protože jsem ročník 1924, tak
jsem byla za války totálně nasazená. Měla jsem ale protekci, takže jsem
se nedostala do Německa, ale pracovala jsem v ČKD v Praze. Tam jsem
byla dva roky. Nejdřív u soustruhu, pak jsem lepila lístky pro dlouho pracující, těžce pracující a velmi těžce pracující a bydlela jsem u své tety,
jejíž muž byl vrátným v Národopisném muzeu. Její dcera se vdala do
Oldřichova na Hranicích, kde její muž byl celníkem. Bydleli v takovém
krásném domečku, hned na okraji Oldřichova naproti bývalé hospodě.
Manžel mé sestřenice byl „financ“, jak se říkalo, a dělal na obecním úřadě.
Jednou volala, že jí je tam smutno, abych tam přišla. A tak jsem se 2. listopadu dostala do Hrádku a hned jsem nastoupila jako učitelka v Masarykově škole. Tam jsem učila od roku 1945 do roku 1954. Pak jsem se šťastně
vdala za mého muže Václava, který učil na škole Lidická. V roce 1954 jsme
se přestěhovali do Stráže nad Nisou. Takže teď už tu bydlím 52. rok.
Když jste říkala, že jste přišla do Oldřichova v roce 1945 od Písku,
asi to pro vás musela být v té době docela velká změna.
No, nebylo to pěkné. Dole v tom domečku, kam jsem se přistěhovala,
bydlela Němka, byla to lékárnice. Manžel jí umřel někde na rumunské
frontě a ona pracovala u pana Šilhána v lékárně. Jezdili tam za ní krásní
Rusové. Takový pěkný Rus s kobylkou, uvázal jí u plotu a šel za ní a za
mnou nikdo nikdy nepřišel.
Od roku 1947 jsem pak bydlela s mojí kamarádkou, která také hrála divadlo, v Lidovém domě. Když já jsem přišla v listopadu do Hrádku, tak už
pan Holický hrál s Vojanáři Červený mlýn. Bylo tam hodně vídeňských
Čechů. Hochmutovi, Bémovi, celá společnost těch lidí. Pan Hochmut byl
jednak maskér a jednak maloval krásné kulisy. Pak tam byla spousta lidí,
co přišli do pohraničí z vnitrozemí. Valtr, Čech…
Vy jste tedy nepatřila k zakládajícím členům Vojanu?
Ne. Přišla jsem v listopadu a nejdřív jsem tam jenom docházela. Nikdo
mě neobsadil, čemuž jsem se taky divila. Ale potom jsem byla obsazena
do hry Miláček. Nebyl to ale Miláček Maupassantův, byla to taková divná
komedie a režíroval to pan Pluhař.

Režiséři se tehdy střídali. Pan Pluhař, Holický a Novotný. Během roku jsme
uváděli až deset premiér. Všichni tehdy hrozně pilně pracovali. Nebyla
televize, bylo nadšení a nebylo žádné strkání, všichni drželi při sobě. To
se jinak pracovalo na divadle.
Chápu, že bylo méně jiných lákadel. Jak jste ale
mohli stihnout tolik představení?
Byli tři režiséři a každý si bral podle sebe nějaké herce.
Jedna skupina hrála, další připravovala další hru. Zkoušelo se pořád v Besedě. Vchod byl z náměstí přímo tou
úzkou uličkou dovnitř. Byly tam překrásné věci po Němcích – dekorace a kulisy. Nikdy se neošidila scéna.
Vždycky byla překrásně vypravená, nechyběly lampy,
krásné kostýmy. Ty jsme si půjčovali z Růžodolu od Vichroně.
Kolik měl Vojan tehdy členů?
Myslím, že asi takových 60.
Chodili tenkrát na tolik představení diváci?
Moc. Vždycky byly dvě premiéry, v sobotu a v neděli,
a vždycky bylo plno. Bylo asi 400 míst a vždycky to bylo
plně obsazené. Vstupné bylo také nízké, aby mohl přijít
každý.
Jezdili jste hrát i mimo Hrádek?
Ano. Taky jsme se účastnili několika soutěží. Třeba byla
pěkná Rachlíkova hra Kulový král a ta se hrála v krajské
soutěži. Pak v Železném Brodě a v Novém Boru.
Hrála se také hra Vstanou noví bojovníci od Zápotockého. Vojan se
dostal do špatného postavení u vedení KSČ. Byli v něm většinou samí
Lištičky
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kantoři a nějací úředníci a soubor se moc nelíbil ani obecnímu úřadu.
A tak Holický přistoupil k tomu, že Vstanou noví bojovníci. Dostali se také
do krajské soutěže, hrálo se to v Liberci v Lidovém domě. Oproti jiným
hrám přišlo pár desítek lidí.
Vojan si zadělal na problém hrou Deset malých černoušků od Agháty
Christie. Tam je totiž napsáno, že ten vrah, který má na svědomí těch
deset černoušků, je zahalený do červeného plátna a sedí na křesle. To se
nelíbilo tehdejšímu panu školníkovi, který zasedal na radnici, a tak se ptali
jak to, že vrah může mít na sobě něco červeného. Většina lidí z toho
zastupitelstva nepochopila, že je to hloupost. Pro někoho to byla, jak se
říká, poslední kapka. Holický musel přejít na malou školu do Rynoltic.
Ředitel Štrejchýř z Masarykovy školy přešel do Oldřichova na Hranicích
na malotřídku.
Já jsem odešla z Hrádku do Krásné Studánky. Přes týden jsem tady bydlela a ve středu a v sobotu jsem dojížděla do Hrádku. Tam jsem ještě ty
dva roky zůstala a bydlela jsem s Aničkou Petráňovou. Nejdřív jsem učila
tady ve Studánce a pak jsem byla ředitelkou ve Zdislavě na dvoutřídce.
Nedávno jsem se tam byla podívat a teď je tam ze školy hospoda.
Vzpomínáte si na nějaké podrobnosti ze školy, do které jste
nastoupila krátce po skončení války?
Masarykova škola byla tehdy jediná, protože Lidická byla obsazená
vojáky. Přicházeli tam některé děti, které ani neuměly pořádně česky.
Osídlování pohraničí sem přivedlo lidi z velkých dálek. Ale chovali se

hrozně mile. Já mám schované dopisy od těch dětí a ty byly tak krásné,
že dnešní děti by takový dopis paní učitelce nenapsaly. Mně bylo tenkrát
21 a jim 11.
Jednou se mi stalo, když jsem byla se svou vnučkou na divadelním představení, že po mě pořád pokukoval nějaký děda. Říkala jsem si, proč po
mně pořád kouká. A po představení za mnou přišel a ptal se: „Paní učitelko, vy si mně nepamatujete? Já jsem Kolbaba ze Zdislavy.“ Vzpomněla
jsem si… „Pamatujete si, jak jste mi napsala poznámku: Zlobí a o přestávce lítá!“ pokračoval. „A tatínek vám odepsal: jsem rád, bude letcem.“
Na rodičovská sdružení vzpomínám moc hezky. Ti přistěhovalí lidé byli
otevření, ptali se na všechno, o všem mluvili, i když mezi nimi bylo plno
Slováků, Rusínů. Ten dobrý dojem mám pořád. Rodiče vždycky přišli na
třídní schůzky, byli milí. Ty děti taky. To byla radost tehdy učit. Vzpomínám na ně ráda.
Pamatujete poválečný odsun?
Ve Spreewerku byl velký lágr a tam byli shromáždění odsunutí Němci. Ta
paní, co jsem u ní bydlela v Oldřichově, byla také odsunutá. Byla to velmi
šikovná paní. I lékárník Šilhán byl na ni hodný. Přímo odsun jsem nějak
moc nezažila.
Následoval příliv lidí z vnitrozemí. Počty dětí ve třídách stoupaly. Na
Masarykově byla osmitřídka, pár dětí a pár kantorů. Skoro samí mužští.
Až když vojáci odešli, tak se teprve otevírala druhá škola. Tady zůstala
první až pátá třída a tam šestá až osmá.
Vít Štrupl

Na Krist˘nû zahraje patnáctka kapel
Jak jsme psali v minulém čísle HRÁDECKA, další ročník Hrádeckého rockového léta přinese řadu novinek. Kromě vylepšení zvuku to bude druhé
pódium, na kterém dostanou šanci hlavně regionální a začínající kapely.
Přibude také projekce a promítání zápasu fotbalového mistrovství světa
mezi ČR a Ghanou přímo v areálu.
Organizátoři už také oznámili jména vystupujících kapel. Na co se můžete těšit?
Největším tahákem festivalu bude vystoupení polské reggae legendy
PAPRIKA KORPS. Skupina, která za 11 let existence koncertovala už ve
25 zemích celé Evropy, zahraje na Hrádeckém rockovém létě 2006
exkluzivně – půjde o její jediné letní festivalové vystoupení v České
republice! Koncerty skupiny jsou pověstné svou energií a obrovským
nasazením a žádné tancemilovné tělo stoprocentně nevydrží během jejich
setu v klidu.
Další účinkující jsou rozhodně také zajímaví: pražští COCCOTE
MINUTE jsou momentálně po vydání druhé velké desky jednou z vrcholných formací českého nu-metalu, hrají hodně koncertů, videoklipy k novým písničkám rotují v hudebních pořadech a rádiích – co si přát víc než
přesvědčit se o kvalitách na vlastní oči?
Šestičlenná západočeská formace 100°C se do povědomí hudební
veřejnosti dostala hlavně díky vítězství v soutěži Coca-Cola PopStar v roce
2004 a od té doby stihla natočit 2 CD a obrazit se svojí prazvláštní třaskavou směsí funku, dubu a rock’n’rollu spoustu koncertů po celých Čechách.
Nesmíme zapomenout ani na KASHMIR 9:41, kteří si své fanoušky

získali svojí nezapomenutelnou deskou Cheated! Nebo skupinu APPLE
JUICE, kterou založili členové legendy PLEXIS! A mnoho dalších neméně
kvalitních.
Organizační tým se pro třetí ročník festivalu rozrostl. Připravuje
masivnější propagaci a také předprodej vstupenek v celorepublikové síti
www.ticketstream.cz včetně všech hypermarketů GLOBUS a cestovních
kanceláří ČEDOK a FIRO TOUR.
Veškeré informace ohledně rockového léta najdete na nových internetových stránkách www.hradekrocksummer.com
17. 6. 2006 – 15.00 – Kristýna
Velká scéna
PAPRIKA KORPS [PL], COCOTTE MINUTE, NEED OF ACTIVITY, ANABÁZE,
100°C, APLLE JUICE, KASHMIR 9:41, PANKIX
Malá scéna
LEWISIT, KANYSTR – Hrádecká Legenda!, AMANITA MUSCARIA [PL],
ACT OF GOD, SPIRITED, THE BROOD [D], DOZZELA CHLLEBA
Tento dokument byl vytvořen za finanční podpory
Evropské unie. Za obsah tohoto dokumentu je
výhradně zodpovědné město Hrádek nad Nisou
a nelze jej v žádném případě považovat za názor
Evropské unie.
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„Mami, ví‰, jak se sází
mu‰káty?“
„Mami, víš, jak se sází muškáty? Tatí, víš, kolik mají hasiči v Hrádku aut?
Babi, víš, jak se jmenuje tenhle rohlík?“ – Takové otázky byste mohli zřejmě
slyšet v průběhu března a začátkem dubna v řadě hrádeckých rodin. Děti
1. stupně ZŠ Lidická se touto formou snažily podělit o své zážitky a poznatky
z exkurzí do různých firem a organizací v Hrádku nad Nisou a Hartau.
V rámci setkávacích dnů (projekt Š:schkola) žáci 1. a 2. třídy navštívili
spolu s žáky tříd Olli a Arthur 3 firmy a 1 organizaci v Hrádku nad Nisou,
žáci 3. a 4. třídy pak s třídami Ema a Korax se podobných exkurzí zúčastnili v Hartau a Zittau.
Jako první děti se svými třídními učitelkami absolvovaly exkurzi do
pekárny Endler a hrádeckého zahradnictví. V těchto firmách se žáci
seznámili s prací zaměstnanců, prohlédli si zařízení a prostory. V pekárně
díky ochotě pana majitele ochutnali něco dobrého, v zahradnictví si zase
vyzkoušeli, že k přesazování muškátů je potřeba také trochu šikovnosti.
Další týden se seznámili s prací dobrovolných hasičů místního hasičského sboru a při posledním setkávacím dnu věnovanému poznávání
práce dospělých se žáci ve firmě KSM Casting CZ dozvěděli, že se mají
raději dobře učit, protože pracovat v takovém provozu není vůbec nic
jednoduchého.
Všechny exkurze měly u dětí i učitelů velký úspěch a já bych chtěla
touto cestou moc poděkovat všem, kteří nám je umožnili uskutečnit –
panu K. Endlerovi (pekárna), zaměstnancům zahradnictví, panu Řeháčkovi (Sbor dobrovolných hasičů), paní Donátové a panu Rusnákovi (firma
KSM Casting CZ).
Mgr. Jana Večerníková

Jak jsme vítali jaro
Tak jako každý rok i letos, i když o něco déle než jiné roky, končí zima.
Naše děti ze školky „Beruška“ na Liberecké již po několikáté vítají jaro
házením Morany do řeky. Den „D“ nastal ve čtvrtek 30. března.
Nejdřív nás ale čekalo hodně práce. Je třeba Moranu vyrobit a věřte,
že fantazii se meze nekladou. „Smrtku“ uděláme z klacků, rákosí, sena
a starého oblečení. Sestavíme kostru z klacků a rákosu, na ni přiděláme
hlavu ze sena a starého prostěradla, oblečeme ji do haleny a sukně, na
hlavu uvážeme šátek, kolem krku korále z vyfouklých vajec, nakonec namalujeme obličej a hurá k Nise.

(tř. učitelka 1. třídy ZŠ Lidická)
Projekt Š:schkola je financován ze zdrojů EU

Tento dokument byl vytvořen za finanční podpory
Evropské unie. Za obsah tohoto dokumentu je
výhradně zodpovědné město Hrádek nad Nisou
a nelze jej v žádném případě považovat za názor
Evropské unie.

Cesta od školky k řece je dlouhá, a tak si ji krátíme vlastním říkadlem:
„Morena, Morena
má bolavý kolena.
Už nemůže choditi,
musíme ji nositi.
Do řeky ji hodíme,
nemocí se zbavíme.
Místo zimy chceme jaro,
už nás to s ní dosti štvalo!“
A už jsme na mostě. Naposledy jí zazpíváme, zapálíme a hodíme do
řeky. Sbohem zimo, vítej jaro!
MŠ Liberecká

Rodinné sportovní hry
budou na podzim
2. ročník rodinných sportovních her proběhne tentokrát k zahájení
školního roku v neděli dne 10. září 2006 se stejnými disciplínami jako
v loňském roce. Bližší informace budou včas zveřejněny v prázdninovém
HRÁDECKU, na samostatných plakátech a na webu.
V neděli 18. června 2006 proběhne na ukončení školního roku soutěž
„Hrádecký rodinný čtyřboj“(pod záštitou města), kterého se zúčastní čtyřčlenná družstva (minimálně 2 děti + dospělí). Každý člen družstva si
vybere a bude plnit pouze 1 disciplínu: jízda zručnosti na kole, běh na
60 m, skok z místa do pískoviště, hod na basketbalový koš.
Výsledky se sečtou a budou vyhodnoceny: 1.–10. místo – diplomy,
věcné ceny, 11. a další místa – účastnický list a malá odměna.
Bližší informace na samostatných plakátech, na webu (www.skoly.net).
Vl. Jurková

Malá rodinná farma ve Václavicích

nabízí produkty z pasterovaného kozího mléka,
jako jsou sýry, tvaroh, jogurt, syrovátka i mléko samotné.
Výrobky jsou zhotoveny klasickou přírodní technologií!
Dále nabízíme domácí vejce.

Manželé Kirschnerovi
tel.: 482 724 188, 731 573 815, e-mail: matous.kirschner@volny.cz
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Mûstská policie
u „Beru‰ek“ na Liberecké

VÛnû perníkÛ a vosku v M· Donín
V naší mateřské škole jsou již tradicí společná setkávání s rodiči před
různými svátky, ale nejenom před svátky. Tentokrát to bylo setkání před
Velikonocemi.

Prima dopoledne jsme prožili s tetou Ivou a strejdou Pavlem. Není to
obyčejná teta a obyčejný strejda, protože mají uniformy, odznak a hlavně
opasek, na kterém je to nejzajímavější pro nás kluky – pistole, pouta, nůž
a obušek. Iva a Pavel jsou od městské policie a přišli si s námi povídat
o tom, jak se máme chovat v silničním provozu jako chodci i jako cyklisti,
protože jezdit na kole už všichni umíme. Z jejich povídání už víme, co
všechno musí kolo mít, než s ním vyjedeme na silnici. A také víme, že na

Děti netrpělivě čekaly, až si pro ně přijde jejich maminka nebo tatínek
a půjdou si společně zdobit voskovou technikou vajíčka a cukrovou
polevou perníkové slepičky s kuřátky. Nechybělo ani vystřihování a lepení
papírových kachniček.
Zdobení perníků bylo pro některé z nás něco nového, co jsme si mohli
vyzkoušet poprvé.
Bylo to příjemné odpoledne, které se vydařilo, a všichni odcházeli s dobrou náladou a s myšlenkami na další společná setkání v naši mateřské
škole,,Rosnička“.
MŠ Donín

kole můžeme jen za doprovodu rodičů a že přilba je náš velký kamarád.
Překvapení nás čekalo ve velké tašce – obrovské dopravní značky.
Popravdě řečeno v nich jsme měli trochu zmatek, je to samý zákaz a příkaz,
ale nakonec vše dobře dopadlo a dej přednost v jízdě už nikomu nebude
dělat problémy. Největší odměnou pro nás byl „pravý“ policejní odznak
a holky si vyzkoušely, jak by jim slušela policejní čepice, to víte, holky jsou
holky…! Děkujeme, Ivo a Pavle, a někdy příště zase na shledanou!
„Berušky“, „Housenky“ a „Motýlci“ z MŠ Liberecká

Zprávy z mûstské
knihovny
Noc s Andersenem
V rámci Klubu dětských knihoven SKIP se naše knihovna zapojila již počtvrté
do celostátní akce Noc s Andersenem, která se letos konala v noci z 31. 3.
na 1. 4. 2006. Této akce, pořádané na podporu dětského čtenářství, se
zúčastnilo 13 dětí a 2 knihovnice. Letošní rok se k oslavám Andersena
připojilo i výročí narození a úmrtí Václava Čtvrtka.
Pohádkovou noc jsme zahájili divadelním představením, pohádkou
O Karkulce, v podání Dividýlka pod vedením Mgr. Pilařové. V průběhu
večera a noci byl pro děti připraven program plný literárních soutěží,
kvízů, hádanek a čtení pohádek. Největší byla soutěž „Pohádkový milionář“
zaměřená na dílo V. Čtvrtka. Zlatým hřebem večera bylo hledání pokladu,
který děti našly až po splnění zadaných úkolů. Všem se nám pohádková
noc líbila a těšíme se zase za rok.
Velikonoční výstava
V prostorách knihovny se v době od 6. 4. do 13. 4. 2006 uskutečnila soutěžní velikonoční výstava.
Nejvíce hlasů získali: Školní družina při ZŠ Lidická, Rukodělný kroužek
při ZŠ Donín a ZŠ Praktická. Všem děkujeme za účast a zpříjemnění prostředí knihovny před svátky.
Provozní doba knihovny:
Pondělí: 9–15, Úterý: 9 –19, Středa: 9–15, Čtvrtek: 9–19

Podûkování

„Řidiči nás nepřehlédnou“
Děkujeme panu Peřinovi za reflexní vesty pro děti, které daroval jako sponzorský dar všem mateřským školám v Hrádku nad Nisou.
ředitelé mateřských škol v Hrádku nad Nisou
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Trempíﬁi na hradû! Kulturisté mají dal‰í zlato
pátek 26. května 19.00, hrad Grabštejn

Vojta Kiìák Tomá‰ko & Rí‰a Melichar
Příznivcům folkové scény hraje a zpívá Vojta Kiďák Tomáško snad již
odedávna. Řada písniček, které Vojta za svoji kariéru muzikanta a zpěváka
složil, např. Toulavej, Nebe plné koní, Černé vrány, Česačů bavlny bál,
Šlapací mlýn, Zelená košile aj., dávno zlidověla a zejména mladší publikum nevěří, že nejsou lidové.
Za dobu svého působení v této oblasti získal spousty ocenění. Jsou
z různých festivalů, jako je Porta, Mohelnický dostavník, Svojšice, Karviná
apod. Ale Vojta Tomáško si nejvíce váží toho, že na svých recitálech smí
rozdávat pohodu, úsměv a radost ze života.
Písničkář Vojtěch Tomáško je svou tvorbou znám po celé republice. Je
autorem mnoha písní, z nichž valná část tvoří repertoár některých trampských či folkových skupin, známé jsou z rádia a televizních obrazovek, ale
hrávají se i u táboráků, v hospůdkách, ve vlacích, na osadách. Jako muzikant hrál a tvořil ve skupině Plížák ze Sokolova, později se stal jedním ze
zakladatelů již legendární loketské skupiny – Roháči. Po osmi letech
u Roháčů si vyzkoušel kariéru sólového písničkáře, která vlastně trvá stále,
i když přes pět let vystupuje ve dvojici s bývalým spoluhráčem, kapelníkem Roháčů, kytaristou a zpěvákem Ríšou Melicharem.
Ríša stále působí u Roháčů a spolu s Vojtou tvoří dvojici folkových
písničkářů, kteří ve svých vystoupeních nabízejí 100 minut pohody,
romantiky, úsměvného pohledu na svět. Nevyhýbají se ani problémům
dneška, ale nejvíce nabízí čistotu, lásku a přátelství. Ríša je též pyšným
držitelem ZLATÉ PORTY i Porty interpretační.
Nicméně máme ještě jednu historku. Na prvním Portování u Bolka
v okamžiku, kdy déšť odrovnal aparaturu, vyvstal problém, kdo je schopný
a ochotný zahrát „bezdrátově“. Vzdal to třeba i Wabi Daněk. Vojta si sedl
s kytarou, začal hrát a všechno postupně ztichlo. Když dozpíval, bylo slyšet
bubnování kapek na celty.
Chcete-li si užít od každého kousek – ten déšť samozřejmě neslibujeme – máte šanci zažít Vojtu s Ríšou naživo v pátek 26. 5. 2006 v 19.00
na hradě Grabštejn u Hrádku nad Nisou. Vstupné je pro dospělé 60 Kč,
pro důchodce a děti do 15 let polovic.

Rallye LuÏické hory 2006 –
Pﬁípravy jsou v plném proudu
Po loňském ročníku, kdy byla Rallye Lužické hory obnovena po dvaceti
letech, se letos opět sjedou v Hrádku nad Nisou posádky startující v automobilových soutěžích. Ve dnech 23. a 24. června 2006 se zde uskuteční
již devátý ročník. Letos se pojede o body do Mistrovství ČR v rallye historických vozidel a K4 Poháru ČR v rallye. Trať soutěže měří 210 kilometrů
a je na ní osm rychlostních zkoušek o celkové délce 74 kilometrů. Povrch
erzet tvoří asfalt různé kvality (92 %) a šotolina (8 %).
Podle slov ředitele soutěže Jana Krečmana již mají organizátoři k dispozici všechna potřebná povolení k trati a také si považují velké vstřícnosti
zdejší radnice. Pan starosta, stejně jako vloni, poskytne ředitelství, komisařům a tiskovému středisku reprezentační prostory. Rovněž start, cíl
a uzavřené parkoviště najdou svá místa na hrádeckém náměstí.
Při pohledu na úseky rychlostních zkoušek zjistíme, že se opět dva úseky
pojedou dvakrát na Frýdlantsku, a pořadatelé tak využijí zajímavých úseků
z bývalé Rallye Smědá. Další dva měřené úseky se pojedou dvakrát v okolí
Hrádku nad Nisou. Loňská Hrádecká bude o něco kratší, Bílokostelecká
dozná větších změn. Již vloni si přímí účastníci i přihlížející posádky
pochvalovaly zajímavé a náročné tratě, a tak lze letos očekávat téměř
dvojnásobnou účast soutěžních vozů. Z historiků by zde měla být navíc
současná absolutní špička.
Již od 10. dubna začal příjem přihlášek, jejichž uzávěrka je stanovena
na 11. červen. Start rallye proběhne v sobotu 24. června v 9 hodin, do cíle
by první posádka měla dorazit týž den v 16.10 hodin. Většina informací bude
postupně zveřejňována na stránkách soutěže www.rallyluzickehory.cz.
Zveřejnění mapy soutěže a plánků rychlostních zkoušek je stanoveno na
19. červen. Změna je oproti loňsku u servisního parkoviště, které bude
letos zřízeno na vnitřním obchvatu města.
Maximální počet přihlášek je kvůli propustnosti trati stanoven na 100.
Záštitu nad 9. ročníkem Rallye Lužické hory převzal náměstek hejtmana
Libereckého kraje Mgr. Petr Doležal, bývalý vynikající jezdec rallye a především závodů automobilů do vrchu.
Mgr. Pavel Vydra

Na úspěchy svých předchůdců z oddílu navázal na Mistrovství republiky
v kulturistice mladšího a staršího dorostu, které se konalo 8. dubna v České
Třebové, Josef Cejnar. V kategorii do 65 kg vybojoval 1. místo. „Bramborovou“ medaili za čtvrté místo si z mistrovství odvezl ještě Nikola Kroc.

V Hrádku máme dva pﬁeborníky
severoãeského kraje v aerobiku!
Všichni se radujeme! Důvodem naší radosti jsou 4 medaile a 7 postupů
na Mistrovství republiky v aerobiku, které se bude konat 27. 5. 2006
v Praze!
Sobota 15. 4. – Mladá Boleslav – to byl cíl cesty na postupové závody
pro náš kraj. Tyto závody jsou hodně důležité, protože jen z nich vede
cesta pro 15 nejlepších z každé kategorie na mistrovství republiky. Zde
děti zúročí svou práci za celou sezónu a kdo pracuje dobře, sklízí ovoce.
Nebudu vás napínat, přivezli jsme dvě zlaté, jednu stříbrnou a jednu bronzovou medaili! Jste zvědaví, kdo to byl? Tak ještě chvilku vydržte, protože
chci všem moc poděkovat, opravdu jste podali skvělý sportovní výkon
a ať se vám – nám daří i v Praze!
Tady jsou výsledky:
Kategorie 11–13 let:
Kristýna Manhartová – 1. místo, přebornice kraje, postup na MR
Markéta Pilnáčková – 2. místo, postup na MR
Nikola Fialová – finále, postup na MR
Kategorie 14 - 16 let:
Petr Faltus – 1. místo, přeborník kraje, postup na MR
Tereza Pokorná – 3. místo, postup na MR
Míša Šrajerová – finále, postup na MR
Žaneta Pilnáčková – finále, postup na MR
Naďa Faltusová
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