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Komunální Do konce pﬁí‰tího roku bude mít
Hrádek 36 nov˘ch bytÛ
volby
20.–21. 10. 2006
Vážení čtenáři HRÁDECKA, říjnové vydání
je posledním před komunálními volbami, které se uskuteční 20.–21. října 2006.
V tomto čísle proto najdete nejenom
předvolební materiály všech volebních
uskupení, které do zastupitelstva města
kandidují, ale také pohled předsedů
zastupitelských klubů současného zastupitelstva na uplynulé čtyři roky, na to, co
se v nich podařilo, a co ne. Do zastupitelstva města kandiduje celkem 125 žen
a mužů různého věku, vzdělání, povolání
a životních zkušeností na celkem pěti
kandidátkách. Dovolte mi, abych Vás
k těmto volbám pozval, budete mít možnost vybírat nejenom své zástupce do
zastupitelstva města, ale také rozhodnout o směru, kterým se bude naše
město v dalších čtyřech letech ubírat.

Příprava výstavby nového bytového domu v ulici 1. máje pomalu končí a na řadě je vlastní stavba. Nový
bytový dům, který bude stát v sousedství domu z roku 1998, bude město stavět s podporou dotace
z ministerstva pro místní rozvoj. Stavební práce by měly být zahájeny v polovině října a noví nájemníci se
budou stěhovat do konce příštího roku.

Pokračování na straně 5

V říjnovém čísle:
—
—
—
—
—
—
—
—

Zvyšování nájmu
Návštěva prezidenta
Ohlédnutí za čtyřmi roky
Větrné elektrárny
Walther Wiener
Dožínky v Hrádku
Hrádecký Uphill
Příloha – Krajina skal

Město získalo dotaci po opakované žádosti z Programu podpory výstavby nájemních bytů. Tím jsou
také stanovena pravidla pro velikost a využití bytů. Jejich podlahová plocha nesmí přesáhnout 80 m2,
naprostá většina bytů ale bude mít velikost do 60 m2. Dispozice bytů tak bude převážně 1 + kk nebo
2 + kk (kuchyňský kout).
Nový dům bude mít dva vchody. V každém budou v přízemí dva byty, snadno upravitelné pro bydlení
osob s různým typem postižení.
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.
Zastupitelé v září schválili uzavření smlouvy na výstavbu bytů s firmou Regionální stavební, s. r. o.,
Liberec. Tato společnost byla vybrána v rámci veřejné zakázky z celkem šesti uchazečů. Její nabídková
cena přitom byla téměř o 14 miliónů korun nižší než nabídka druhé firmy v pořadí. Regionální stavební
nabídla cenu 38 797 814 Kč včetně DPH, z toho vlastní stavba je vyčíslena na 35 473 814 Kč včetně DPH,
zbylou částku ve výši asi 3,3 mil. Kč by město hradilo stavební společnosti pouze, pokud by využilo jí
nabízený dodavatelský úvěr. Z důvodu velkého rozdílu mezi nabídkami byla společnost před rozhodnutím
hodnotící komise vyzvána k vysvětlení mimořádné nabídkové ceny, které podala. Nezávisle na vysvětlení
zadala hodnotící komise posouzení nabídky firmě PROPOS Liberec, s. r. o, která potvrdila, že nabídka není
podhodnocena. Hodnotící komise tedy zastupitelstvu doporučila vybrat pro realizaci stavby firmu Regionální stavební, s. r. o.
Pokračování na straně 7
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 listopadového čísla je 26. 10. 2006. Časopis se
objeví na pultech prodejen okolo 7. 11. 2006.
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Informace
z
radnice
Ze zasedání rady mûsta

14. schůze rady města
Rada města se na své 14. schůzi v roce 2006 dne 30. srpna zabývala
těmito záležitostmi:
— po projednání zrušila směrnici městské rady o hospodaření s byty
č. 1/2000 ze dne 6. 12. 2000 a uložila ORM, aby po projednání v sociální a bytové komisi zpracoval formulář, ve kterém budou obsaženy
všechny požadované údaje k jednotlivým žadatelům a který bude použit při v projednávání v sociální a bytové komisi a předkládán ke schvalování nájmů do RM
— vzala na vědomí návrh na posouzení stability hráze Kristýna na základě
interpelace ze zastupitelstva města a uložila starostovi města projednat v představenstvu a. s. Kristýna financování tohoto posouzení
— schválila p. Jaroslava Zelenku, Hrádek nad Nisou k vypracování projektové dokumentace na akci hřiště Dolní Sedlo za nabídkovou cenu
13 000 Kč
— vzala na vědomí informaci o průběhu akce „Filmové léto“ a použití
vybraného dobrovolného vstupného v celkové výši 9 824,50 Kč na
charitativní účely
— vzala na vědomí nabídky na zpracovatele informačních tabulí – konstrukce pro projekt: Rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb CR v české
části Trojzemí a schválila nabídku Ing. arch. Miloslava Heřmánka za
cenu 180 000 Kč
— vzala na vědomí nabídky na zpracovatele informačních tabulí –
grafické desky pro projekt: Rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb CR
v české části Trojzemí a schválila nabídku p. Josefa Panožky za cenu
93 500 Kč
— vzala na vědomí nabídky na zpracovatele grafického manuálu pro projekt: Rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb CR v české části Trojzemí
a schválila nabídku Ing. arch. Miloslava Heřmánka za cenu 30 000 Kč
— vzala na vědomí nabídky na zpracovatele mobilní výstavy pro projekt:
Rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb CR v části Trojzemí a schválila
nabídku Ing. arch. Miloslava Heřmánka za cenu 28 000 Kč
— vzala na vědomí nabídky na zpracovatele turistického produktu pro
projekt: Rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb CR v české části Trojzemí a schválila nabídku Mgr. Víta Štrupla za cenu 53 000 Kč
— vzala na vědomí nabídky na zpracovatele informačního letáku pro
projekt: Rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb CR v české části
Trojzemí a schválila nabídku f. Geoprint, s. r. o. Liberec, za cenu
56 763 Kč
— vzala na vědomí nabídky na zpracovatele brožury pro projekt: Rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb CR v české části Trojzemí a schválila
nabídku f. Geoprint, s. r. o. Liberec, za cenu 285 362 Kč
— vzala na vědomí nabídky na zpracovatele internetové presentace
a CD pro projekt: Rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb CR v české
části Trojzemí a schválila nabídku p. Romana Sedláčka za cenu
175 000 Kč
— po projednání schválila finanční příspěvky z grantového programu
města na rok 2006:
1) Atletickému klubu ve výši 2 000 Kč na akci běh Žitava – Hrádek
2) organizaci Maják, o. p. s. ve výši 6 000 Kč na pořádání besed s mládeží (1. stupeň – 1 vyučovací hodinu, 2. stupeň – 2 vyučovací hodiny,
každá třída bude mít besedu samostatně)
— po projednání schválila podání žádosti pečovatelské služby o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro rok 2007 k financování sociálních
služeb dle zák. č. 108/2006 Sb.
— po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit pojmenování
ulic v části města Donín a Loučná dle předloženého návrhu názvoslovné komise, přiřadit v části Hrádek nad Nisou č. p. 633, 634, 635,
636, 638 a 639 název Pod Tratí, pojmenovat ulici od restaurace Lidový
dům k ulici U Koupaliště názvem Haškova, ulici od pošty k úřadu práce
názvem Za Poštou.
U ulice č. 1 v Doníně doporučuje název Donínská.
U ulice č. 10 v Doníně doporučuje název Železná.
U ulice č. 1 v Loučné doporučuje název Hlavní.
U ulice č. 3 v Loučná doporučuje název Jižní.
— vzala na vědomí informaci o rekonstrukci hlavního oltáře v kostele
sv. Bartoloměje a ukládá OVV zařadit do návrhu rozpočtu města na rok
2007 návrh příspěvku na rekonstrukci sochy sv. Bartoloměje dle žádosti
administrátora farnosti p. Genrta.

ﬁíjen 2006

14. schůze rady města
Rada města se na své 15. schůzi v roce 2006 dne 13. září zabývala těmito
záležitostmi:
— rozhodla o uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v objektu Žitavská 733, Hrádek nad Nisou s Českou pojišťovnou
od 1. 10. 2006 a uložila ORM projednat možnost využití uvolněných
prostor v budově městské knihovny s pojišťovnou Alianz a o výsledku
jednání informovat radu města
— vzala na vědomí „Posouzení vlivu změny č. 10 územního plánu města
Hrádek nad Nisou na životní prostředí“ vypracované firmou SCES –
Group, spol. s r. o., Praha
— uložila ORM vypsat opakované výběrové řízení na rekonstrukci střechy
na MŠ Oldřichovská s termínem červen, červenec 2007 a uložila ORM
vysoutěženou částku zahrnout do rozpočtu města na r. 2007
— na základě projednání rozpočtu města na r. 2006 uložila ORM provedení oprav komunikace – Ovčího mostu v Doníně spočívající v odfrézování stávajících zbytků asfaltu a vyrovnání nového dlážděného povrchu
v termínu do 15. 10. 2006
— rada města v působnosti Valné hromady TS Hrádek vzala na vědomí
předloženou zprávu o hospodaření TS Hrádek, s. r. o., a uložila jednatelce společnosti předložit na příští jednání RM 27. 9. 2006 návrhy na
úspory ve společnosti vzhledem k opakovaným ztrátám a uložila
starostovi města informovat zastupitelstvo města 18. 9. 2006 o vývoji
hospodaření společnosti TS Hrádek
— vzala na vědomí dopis paní Zdeny Pejchové na Povodí Labe, s. p.,
týkající se regulace toku Nisy a uložila ORM p. Olšovi kontaktovat
Povodí Labe a získat informace o případném provádění úprav v části
Donín ul. Rybářská
— projednala návrh smlouvy mezi městem Hrádek nad Nisou a jednotou OREL o správě a provozování sportovního zařízení, který bude
projednán na ZM 18. 9. 2006 s tím, že
1. uložila ORM zajistit před zprovozněním technologie kluziště instalaci podružného elektroměru tak, aby mohly být odděleně vedeny
náklady na provoz kluziště
2. uložila vedoucímu ORM navrhnout pracovníka z ORM, který bude
ze strany města odpovědný za průběžnou kontrolu příjmů a nákladů z provozu kluziště v období říjen 2006 až březen 2007
3. uložila ORM předkládat do RM průběžné informace o provozu
4. uložila starostovi města předložit na zastupitelstvo města 18. 9. 2006
rozpočet na zimní provoz sportoviště
— schválila vyplacení odměn příspěvkovým organizacím školských zařízení za sběr tříděného odpadu ve výši 1 000 Kč za jednu komoditu,
která byla v jednotlivém školském zařízení sbírána
— na základě výběrového řízení schválila výsadbu aleje osmdesáti stromů
o velikosti 10–12 obvodu na Žitavské ulici a dále dosadbu stávající aleje
27 stromů o velikosti 10–12 obvodu včetně příslušných výsadbových
technologií – viz. nabídka, s termínem výsadby říjen, listopad 2006
firmou Zahradnictví Jelínek v celkové hodnotě 395 695 Kč
— vzala na vědomí, že realizace výsadby aleje na Žitavské ulici bude
financována z následujících zdrojů: Grantu Libereckého kraje, Grantu
Pivovaru Staropramen, Grantu z programu EU Interreg IIIA, jehož
součástí je nejen realizace aleje, ale i vybudování dvou dalších stezek
a pořádání workshopu pro děti a dospělé a z plánovaných prostředků
rozpočtu města. Smlouvy a objednávky budou provedeny v souladu
s pravidly poskytovatelů grantů.
— schválila vyhlášení sběrové soutěže školských zařízení s tím, že celková
odměna pro kolektivy činí 10 000 Kč a pro jednotlivce 20 000 Kč.
Vyhodnocení soutěže proběhne v červnu 2007.
— na základě jednání s občany ul. U Koupaliště v Hrádku nad Nisou
uložila starostovi města podat na stavební úřad souhlas se stavbou
tenisové haly v areálu Orel v Hrádku nad Nisou za následujících podmínek: výsadba stromů směrem do silnice tak, aby v budoucnu zakryly
stavbu, hrana stavby 9 m od stávající komunikace, parčík a dětské hřiště
v zeleném pásu na náklady investora, hřeben střechy haly rovnoběžně
s komunikací, povrchové úpravy haly –zasklení viz foto z obdobné haly
z Nymburka předvedené investorem.
Mimořádná schůze rady města
Rada města se na své mimořádné schůzi dne 14. srpna zabývala těmito
záležitostmi:
— na základě předložených nabídek schválila na opravu elektroinstalace
v ZŠ Lidická a ZŠ T. G. Masaryka firmu Chmela Josef, Hrádek nad Nisou
za cenu 164 907 Kč vč. DPH
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— na základě předložených nabídek a z důvodů nižších finančních
nákladů na realizaci akce „Rekonstrukce sociálních zařízení – ZŠ Lidická“ schválila dodavatele Vladislav Řípa, Oldřichov na Hranicích za
cenu 372 092 Kč vč. DPH.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta

7. zasedání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města se na svém 7. zasedání v roce 2006 dne 18. září zabývalo těmito záležitostmi:
— vzalo na vědomí informace o jednání výběrové komise a rozhodnutí
rady města o výběru zhotovitele na veřejnou zakázku Výstavba 36BJ
v ul. 1. máje Hrádek nad Nisou. Vzalo na vědomí informaci starosty
města o možnostech financování vlastního podílu města – dodavatelsky v rámci smlouvy o dílo nebo hypotéčním úvěrem.
— Uložilo finančnímu odboru projednat podmínky hypotéčního úvěru
a v termínu 03/07 předložit zastupitelstvu konečný návrh financování
vlastního podílu města včetně vyhodnocení obou možností. Schválilo
uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Regionální stavební, s. r. o.,
Liberec za celkovou cenu 38 797 814 Kč včetně DPH a financování
vlastního podílu města. Schválilo zahájení výstavby až po přidělení
finančních prostředků ve výši 22 680 mil. Kč ze Státního fondu rozvoje
bydlení a uložilo starostovi města tuto podmínku zapracovat do smlouvy
o dílo.
— schválilo záměr prodeje bytového domu č. p. 624 na p. p. č. 72/2,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 310 m2 a pozemkové parcely
p. p. č. 72/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 310 m2, vše v k. ú.
Hrádek nad Nisou. Zastupitelstvo města uložilo ORM připravit prodej
tohoto bytového objektu po jednotlivých bytových jednotkách.
— schválilo prodej nemovitostí ve Starém dvoře (21 rozestavěných byt.
jedn.) tak, jak jsou tyto nemovitosti zapsány pro katastrální území
a obec Hrádek nad Nisou u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
společnosti AMVION, a. s., Praha 1, za cenu 5 850 000 Kč s tím, že návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bude podán
po úplném uhrazení kupní ceny. Uložilo starostovi města, aby za součinností s firmou AMVION, a. s., posoudil a do kupní smlouvy zpracoval
požadavky společnosti AMVION, a. s. tak, jak byly tyto požadavky společností AMVION, a. s., předloženy v doplněné nabídce. Zastupitelstvo uložilo starostovi města, aby ve spolupráci s právním zástupcem
města připravil znění kupní smlouvy a následně uzavřel a podepsal
kupní smlouvu na předmětné nemovitosti do 2. 10. 2006.
— schválilo záměr realizace rekonstrukce Horního náměstí v Hrádku nad
Nisou dle studie zpracované firmou SIADESING, s. r. o., Liberec. Uložilo ORM vypsat výběrové řízení na zpracování projektu pro stavební
povolení v rozsahu náplně studie rekonstrukce Horního náměstí
v Hrádku nad Nisou.
— schválilo zadání změny č. 12 územního plánu města Hrádek nad Nisou
spočívající v zařazení pozemkových parcel z ploch výroby nečisté do
ploch občanské vybavenosti a nevýrobních služeb, vše v katastrálním
území Hrádek nad Nisou (areál Cihelna)
— odložilo na prosinec 2006 projednání schválení návrhu zadání změny
č. 10 územního plánu města Hrádek nad Nisou, spočívající v zařazení
pozemkových parcel z plochy orné půdy do ploch větrné elektrárny,
vše v katastrálním území Václavice u Hrádku nad Nisou (plochy
vhodné pro výstavbu VE). Uložilo ORM a starostovi města připravit
k dalšímu projednání posouzení ekonomiky projektů výstavby větrných elektráren v lokalitě Václavice, Uhelná, a to na základě mate
riálů společnosti EEH, s. r. o., a materiálů pracovní skupiny osadních
výborů Václavice, Uhelná a na základě energetického auditu, který má
k dispozici město Hrádek nad Nisou na základě výsledků měření větru.
Uložilo na základě projednání konceptů radě města a starostovi města
zorganizovat v místních částech Uhelná a Václavice anketu určenou
pro obyvatele, a to před schvalováním změny konceptu územního
plánu č. 10.
— schválilo uzavření smlouvy o správě a provozování sportovních
zařízení s Jednotou Orel Hrádek nad Nisou, revokovalo usnesení
č. 6/220/ZM/06 v části 1 – vyplacení zálohy ve výši 200 000 Kč, schválilo použití částky 200 000 Kč na úhradu nákladů vynaložených
jednotou Orel na energie nutné pro provoz sportovišť za sezónu
2005/2006, uložilo vedoucímu FO zařadit částku 600 000 Kč vyplývající z této smlouvy do návrhu rozpočtu na rok 2007
— po projednání schválilo změnu kupní ceny nemovitostí objektu
Sokolovna na 933 000 Kč. Ostatní části usnesení č. 117/05/ZM ze dne
23. 5. 2005 zůstávají nezměněny.

— po projednání schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Hrádek nad
Nisou č. 5/2006, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška
č. 6/2003 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
— po projednání schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Hrádek nad
Nisou č. 6/2006, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška
č. 8/2003 o místním poplatku ze psů
— po projednání schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Hrádek nad
Nisou č. 7/2006, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 6/2004
o veřejném pořádku ve městě Hrádek nad Nisou
— schválilo návrh změny č. 1 rozpočtu města Hrádek nad Nisou na rok
2006
— po projednání schválilo konečný návrh pojmenování ulic v části města
Donín a Loučná dle upraveného návrhu předloženého radou města,
dále schválilo přiřadit v části Hrádek nad Nisou č. p.: 633, 634, 635,
636, 638 a 639 název Pod Tratí, schválilo pojmenovat ulici od restaurace Lidový dům k ulici U Koupaliště názvem Haškova a schválilo
pojmenovat ulici od pošty k úřadu práce názvem Za Poštou a ukládá
ORM zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2007 náklady nutné na označení nových ulic ve městě
— vzalo na vědomí účast starosty města Martina Půty na dražbě objektu
sociálního zařízení pro sportovce na stavební parcele č. st. 424 v k. ú.
Václavice u Hrádku nad Nisou dne 14. 9. 2006, souhlasí s vydražením
nemovitosti za cenu 266 000 Kč a schválilo její zařazení do majetku
města
— po projednání schválilo předložený návrh na ocenění paní Ireny Baumové u příležitosti státního svátku 28. října za dlouholetou činnost
v oblasti kultury a ochotnického divadla v Hrádku nad Nisou
— po projednání schválilo předložený návrh na ocenění pana Pavla
Genrta u příležitosti státního svátku 28. října za jeho dlouholetou péči
o kostel sv. Bartoloměje a činnost v římskokatolické farnosti v Hrádku
nad Nisou.
Mimořádné zasedání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města se na svém mimořádném zasedání v roce 2006 dne
10. července zabývalo těmito záležitostmi:
— po projednání schválilo poskytnutí půjčky ve výši 86 475 Kč Českému
rybářskému svazu, místní organizace Hrádek nad Nisou, Tovární 628,
Hrádek nad Nisou, za účelem předfinancování projektu „Spolupráce
rybářských klubů“. Půjčka bude poskytnuta jako bezúročná. Termín
splatnosti do 6 měsíců od skončení projektu.
— po projednání schválilo poskytnutí půjčky ve výši 90 725 Kč Klubu
horolezců, se sídlem Horní Sedlo 27, 463 34 Hrádek nad Nisou, za účelem předfinancování projektu „Horolezecký průvodce pro Lužické
a Žitavské pohoří“. Půjčka bude poskytnuta jako bezúročná. Termín
splatnosti do 6 měsíců od skončení projektu.
— po projednání schválilo úpravu rozpočtu ZŠ Lidická: změna rozpočtu
č. 1 – Š:schola – vícedenní pobyty, Jazyk sousedů a kufr her, Projektové
a skupinové vyučování, ICT a jazykové vzdělávání a Jazyk vzdělávání
a ukládá vedoucímu FO, aby na základě podkladů ředitele školy
Mgr. Jaroslava Poláčka zapracoval tyto výdaje ve výši 300 000 Kč do
rozpočtu města na rok 2006 a rok 2007. Zastupitelstvo města schválilo
příspěvek na projekt ZŠ Lidická „Zmizelí sousedé“ ve výši 20 000 Kč
z kapitoly „Projekty příspěvkových organizací“. Zastupitelstvo města
schválilo příspěvek na projekt „Ekologická výchova v česko-polském
pohraničí“ ve výši 10 000 Kč z kapitoly „Projekty příspěvkových organizací“.
— na základě předložených nabídek schválilo:
uzavření smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou, a. s., na financování
3 projektů realizovaných městem za finanční spoluúčasti státního
rozpočtu a strukturálních fondů EU v celkové výši 13,4 mil. Kč a za
níže uvedených podmínek:
1) Úprava komunikace Hrádek nad Nisou – Hartava pro potřeby
příhraničního styku v rámci svazku tří měst Malý trojúhelník Bogatynia–Hrádek nad Nisou–Zittau v celkové hodnotě díla 7 672 276 Kč.
Celková výše úvěru 3 500 000 Kč na dofinancování části dotace
a podílu města s dobou splatnosti do 2 let, s možností mimořádných splátek a zajištěním budoucími rozpočtovými příjmy a blankosměnkou.
2) Likvidace ekologické zátěže – Stará cihelna v Hrádku nad Nisou
v celkové hodnotě díla 12 320 991 Kč, celková výše úvěru 6 500 000 Kč
na dofinancování části dotace a podílu města s dobou splatnosti do
2 let, s možností mimořádných splátek a zajištěním budoucími rozpočtovými příjmy a blankosměnkou.

4

ﬁíjen 2006

3) Hrádecko – region komunikačních a informačních technologií v celkové hodnotě díla 3 329 261 Kč.
Celková výše úvěr 3 400 000 Kč na předfinancování celé dotace
a podílu města s dobou splatnosti do 2 let, s možností mimořádných
splátek a zajištěním budoucími rozpočtovými příjmy a blankosměnkou.
Ve všech 3 případech město předpokládá splacení do 2 let od
čerpání, které proběhne na přelomu srpna a září 2006. Úvěry budou
spláceny pravidelnými měsíčními splátkami s možností mimořádných splátek. Jako mimořádné splátky budou použity příjmy ze
závěrečného vyúčtování jednotlivých projektů, DPH vrácené FÚ
z dotačního podílu Phare a budoucí příjmy z prodeje rozestavěných
nemovitostí ve Starém dvoře – 21 bytových jednotek.

Úãast zastupitelÛ
na jednáních zastupitelstva mûsta
Volební období 2002–2006 končí. Tým pracovníků úřadu, který se podílel na zajišťování jednotlivých zasedání zastupitelstva města Hrádek nad
Nisou vám, čtenářům, po dohodě s vedením města, předkládá na závěr
přehled účasti jednotlivých členů zastupitelstva na zasedáních. Z přiložených tabulek je zřejmé, jaká byla četnost zasedání a účast na nich.
Tabulka „nejvyšší účast“ je sestavena ze členů zastupitelstva bez p. starosty a pí. místostarostky, kteří byli pro výkon funkce uvolněni ze svých
stávajících zaměstnání a účast na zasedání zastupitelstva byla pro ně
povinností a samozřejmostí. Oba se zúčastnili všech zasedání.

Jednostranné zv˘‰ení nájemného
Na základě zákona č. 107/2006 ze dne 14. března 2006 o jednostranném
zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., Občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů dojde k jednostrannému zvýšení
nájemného v bytech s regulovaným nájemným. Město Hrádek nad Nisou
provedlo jednostranné zvýšení nájemného v 81 bytových jednotkách. Jednotliví nájemníci obdrželi oznámení o jednostranném zvýšení nájemného
pro období 1. 1. 2007–31. 12. 2007.
Údaje nezbytné pro zvýšení nájemného byly získány ze zákona a ze
Sdělení ministerstva pro místní rozvoj č. 333/2006 Sb. ze dne 20. června
2006 publikovaného ve sbírce zákonů částka č. 102 dne 30. června 2006.
Dosud placené aktuální nájemné za 1 m2 podlahové plochy:
I. kategorie 15,23 Kč/ m2 zvýšení od 1. 1. 2007 o 8,3 % na 16,49 Kč/ m2
II. kategorie 11,41 Kč/ m2 zvýšení od 1. 1. 2007 o 16,4 % na 13,28 Kč/ m2
III. kategorie 8,86 Kč/ m2 zvýšení od 1. 1. 2007 o 20,8 % na 10,70 Kč/ m2
IV. kategorie 6,34 Kč/ m2 zvýšení od 1. 1. 2007 o 31,3 % na 8,32 Kč/ m2
Členění bytů do čtyř kategorií nový zákon z předchozí právní úpravy
nepřejal. Zákon pracuje s pojmem „byt se sníženou kvalitou“, jedná se
o byty III. a IV. kategorie. Byty I. a II. kategorie se řadí do pojmu, že se
„nejedná o byty se sníženou kvalitou“.
Maximální přírůstek měsíčního nájemného byl vypočten podle vzorců
uvedených v příloze výše uvedeného zákona. Veškeré uváděné informace
a zákony jsou ke stažení na internetových stránkách ministerstva pro
místní rozvoj www.mmr. cz, dále je zde možnost výpočtu jednostranného
zvýšení nájemného pomocí kalkulačky.
Naděžda Černohorská
za odbor rozvoje města a správy majetku

Tabulka „nejnižší účast“ uvádí pořadí z konce pomyslné tabulky účasti
s tím, že neúčast zastupitele p. Ing. Jurka byla zapříčiněna jeho dlouhodobou nemocí.
Pro úplnost a na připomenutí ještě dodávám, že v průběhu volebního
období došlo k jedné změně v osobách zastupitelů, a to za volební stranu
KDU-ČSL. Z funkce člena zastupitelstva odstoupil pan Jaroslav Čarnoguský a nahradil ho Ing. Jiří Pokorný.
Dovolte mi, abych závěrem poděkovala všem zastupitelům, členům
výborů a komisí za dobrou spolupráci s úřadem, i když vím, že v oblasti
komunikace je možné, ba i nutné mnohé věci ještě zlepšit. Děkuji také
svým spolupracovníkům, kteří se na přípravě a realizaci zasedání zastupitelstva města Hrádek nad Nisou ve volebním období 2002–2006 podíleli.
Mgr. Věra Skřivánková, tajemnice úřadu
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Oznámení pro Ïadatele
o pﬁidûlení bytu
Na základě usnesení městské rady č. 14/360/RM/06 byla zrušena směrnice městské rady o hospodaření s byty č. 1/2000 ze dne 6. 12. 2000,
a proto město Hrádek nad Nisou ruší evidenci žadatelů o přidělení bytu.
Město Hrádek nad Nisou bude uvolněné bytové jednotky prostřednictvím odboru rozvoje města a správy majetku zveřejňovat po dobu
nejméně 15 dnů na úřední desce, dále na internetových stránkách města
Hrádek nad Nisou a případní zájemci si mohou podat žádost o přidělení
této uvolněné bytové jednotky. Následně budou přijaté žádosti projednány v bytové a sociální komisi a poté předloženy ke schválení o přidělení předmětného bytu městské radě.
Odbor rozvoje města a správy majetku

Tak nám opût prodali
stﬁechu nad hlavou?!
Tak a je to tady. Důsledek bezvadné politiky předchozího vedení radnice,
starosty pana Faltuse a jeho zástupce pana Špalka, tehdejší rady města
i zastupitelstva, kteří zařídili v roce 1996 bezvadný prodej městských bytů
tehdy spřízněné firmě SHS, a. s., která slibovala, že tyto byty opraví, zrenovuje atd., bohužel opak byl pravdou. Firma na předmětné byty a domy
vůbec nesáhla, ač na ně dostala i finanční příspěvek, který samozřejmě
použila k pokrytí jiných nákladů. Nyní byl tento bytový fond správcem
konkurzní podstaty vydražen za 71 200 000 Kč, ač tehdy firma byty
koupila za směšných 15,3 mil. Kč, takže cena jedné bytové jednotky by
vycházela cca 27 tis., za které bychom byli bývali tyto byty jednoznačně
koupili. Když jsme tenkrát jako nájemníci žádali o prodej těchto bytových
jednotek, bylo nám vedením radnice řečeno, že byty prodat nejdou,
a když, tak celé domy, a když už jsme přemýšleli, že koupíme jako
nájemníci celý dům, bylo nám odpovězeno, že to opět nejde, a obratem
byl vymyšlen tzv. hrádecký bytový model (po vzoru zkrachovalého
šluknovského modelu, který byl tehdejší starosta Šluknova přednášet na
hrádeckém zastupitelstvu). Nyní jsou tedy byty opět prodány, a to
formou dražby pražské firmě CIB Flats, takže čekáme, co bude dál. Zvedne
se nám nájem? Neprodá firma naše byty dál? Těchto a spoustu dalších
otázek si klademe dnes a denně. Je nám jasné, že s tím nic nenaděláme,
každopádně kdyby nám tehdy byty byly prodány, určitě bychom se o ně
starali, jak nejlépe bychom uměli. Pokud víme, tak prodej družstevních
bytů proběhl v pohodě, a dnes nová družstva vlastníků tyto paneláky spravují velice dobře, opravili střechy, zavádějí internety apod. Tak se ptáme,
proč to nešlo i u nás? Věříme i tomu, že kdyby se bývalé bytové domy
(Ruská vila, cihlová vila v Sokolské ul. apod.) nabídly serióznějšímu
zájemci, nechodili bychom dnes okolo polorozpadlých budov. Tyto domy
už jsou dnes naštěstí v nových rukou, které se o ně snad budou starat lépe
než předchozí majitel.
A co my? My snad jen můžeme doufat a věřit, že negativní dopad tohoto prodeje bude co nejmenší a že nový majitel nezačne své působení
v Hrádku tím, že nám razantně zvýší nájmy, aby své do koupě vložené
peníze získal co nejdříve zpět. Když si představím, jaký jsme mohli mít
klid coby vlastnící těchto bytů, je nám z toho všeho smutno, a ještě smutněji nám je z toho, že spousta tehdejších zastupitelů působí v hrádecké
politice dodnes.
Zklamaní nájemníci domů 636 a 637

Oznámení
Od 1. 7. 2006 nejsou poskytovány poradenské služby Občanské poradny Liberec v Hrádku nad Nisou, Klubu důchodců, Komenského 605.
Tyto služby je možné si dohodnout na telefonním čísle 485 152 070.
Hodiny pro veřejnost jsou každou středu od 10 do 19 hodin na adrese
Ještědská 58, Liberec 7.
Senioři mohou využít telefonní linku: Senior telefon – tel.: 800 157
157 – bezplatná informační a poradenská linka pro seniory, funguje
24 hodin denně, 7 dní v týdnu (organizuje Život 90).
Dagmar Škublová, Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou

V loÀském roce prodalo mûsto
ãást Technick˘ch sluÏeb. Proã?
Důvodem byla vnitřní zadluženost společnosti, tj. neschopnost vytvářet
zdroje na obnovu. Veškeré závazky vůči městu a externím partnerům byly
vyrovnány.
Město, jako majitel společnosti, v minulosti předalo některé služby
cizím dodavatelům, např. správu VO, údržbu zeleně, svoz domovního
odpadu, ruční úklid města apod. Ceny za poskytované služby město stlačilo na cca 75 % obvyklých cen, za které byly služby poskytovány jinými
společnostmi v jiných městech. Město dále požadovalo slevu z celkového
ročního finančního objemu zakázky v řádu několika set tisíc korun.
Společnost také musela od města odkoupit veškerý majetek, tj. techniku
a vnitřní vybavení, a z vlastní iniciativy investovala do pronajatého objektu
značné finanční prostředky na údržbu i přesto, že řádně platila nájem.
Rozhodnutím minulého zastupitelstva města byla zatažena i do, z mého
pohledu pochybného, obchodu s přetlakovou tenisovou halou.
Nezávislý audit na hospodaření TS HRÁDEK, s. r. o., provedený v roce
2003, potvrdil značné podhodnocení fakturačních sazeb společnosti
a potvrdil také, že smlouva na přetlakovou halu byla minimálně nadstandardní… Audit neshledal žádná pochybení ze strany vedení společnosti.
Z čeho tedy měly být tvořeny rezervy na potřebnou obnovu?
Současná provozovna Severočeských komunálních služeb prosperuje.
Proč? Jsou nastaveny standardní obchodní vztahy na základě nabídky
a poptávky a provozovna získala díky silnému vlastníkovi zpět např. svoz
TDO a další zakázky mimo město Hrádek n. N. a bude nadále expandovat. I díky tomu může a podporuje sponzorsky různé společenské aktivity
města a dalších subjektů.
Máme zájem i v budoucnosti působit na území města Hrádek nad
Nisou. Stávající provozovna sídlí v objektu města na základě nájemní
smlouvy. Město nemá žádný majetkový podíl v Severočeských komunálních službách Jablonec n. N. Tato společnost patří do skupiny Marius
Pedersen Group, která působí na území celé ČR.
Myslím, že je korektní tyto skutečnosti vám, občanům, sdělit.
Václav Krejčík, ved. provozu S.K.S.

Prodej Starého dvora
Zastupitelstvo města na svém zasedání v září schválilo prodej 21 rozestavěných bytových domů ve Starém dvoře společnosti Amvion, a. s.,
Praha za cenu 5,85 mil. Kč splatnou při podpisu smlouvy. V průběhu září
byla upřesňována kupní smlouva, kterou by měli definitivně zastupitelé
schválit na mimořádném zasedání v říjnu.

Komunální volby
Pokračování ze strany 1
Domnívám se, že komunální volby jsou jedinou příležitostí, kdy svoje
zástupce můžete vybírat z lidí, které dobře znáte, víte, čemu se věnovali
v minulosti a co od nich můžete očekávat. Vámi vybraní zastupitelé také
nemají možnost zmizet někde v dáli a schovat se před Vámi v zákoutích
„velké“ politiky. Během volebního období také máte jedinečnou možnost jim do očí říci, co se Vám nelíbí a co dělají jinak, než Vám slibovali
před volbami. Také proto si vážím všech lidí, kteří do zastupitelstva města
kandidují a chtějí pro město něco udělat. V komunálních volbách se rozhoduje o budoucnosti města, ve kterém žijeme. Rozhodnutí je na Vás…
Váš starosta Martin Půta

âinnost logopedické poradny
v Hrádku n. N. pokraãuje
Logopedická poradna zahajuje svou činnost v pondělí 2. 10. 2006
na ZŠ Lidická (u nádraží) od 13 do 16 hodin pro školní děti.
Ve středu 4. 10. 2006 zahajuje činnost poradna pro předškolní děti
v MŠ Oldřichovská také od 13 do 16 hodin.
Další informace je možné získat na tel. čísle 482 723 154.
Velký dík za finanční podporu patří městu Hrádek nad Nisou
a Nadaci Euronisa.
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Náv‰tûva prezidenta republiky Václava Klause
v Hrádku nad Nisou
Ve středu 6. září navštívil Hrádek nad Nisou v rámci své oficiální návštěvy
Libereckého kraje prezident republiky Václav Klaus spolu se svou chotí
Lívií. V rámci nabitého programu se setkal na městském úřadě s radními
a zastupiteli města a kraje, primátorem Žitavy, zástupcem Bogatynie
a řediteli největších firem. Na náměstí poté proběhlo setkání s obyvateli
města a autogramiáda. Řada obyvatel čekala také u nového autobusového nádraží, kde manželský pár spolu se starostou města Martinem
Půtou, hejtmanem Libereckého kraje Petrem Skokanem a jejich manželkami slavnostním přestřižením pásky oficiálně otevřeli terminál.

na náměstí okolo tří set lidí. Řada z nich využila možnosti nechat si
panem prezidentem podepsat připravené fotografie či zakoupené knihy,
na požádání si někteří odnášeli podpis s věnováním.
Delegace prezidenta republiky se poté vydala pěšky k terminálu veřejné dopravy. Stavba sice svému účelu slouží už tři měsíce, ale slavnostní
otevření s obvyklým stříháním pásky proběhlo teprve nyní, při návštěvě
pana prezidenta v Hrádku.
Před odjezdem do další zastávky návštěvy Libereckého kraje v Semilech
se prezident republiky Václav Klaus rozloučil s obyvateli města, s několika
lidmi i osobně podáním ruky.
Při setkání na městském úřadě a s občany hovořili Václav Klaus, Petr
Skokan a Martin Půta především o potřebné stavbě silnice propojující českou a německou silniční síť přes polské území. Starosta města zmínil její
potřebu pro další rozvoj regionu na všech stranách hranic. Prezident
republiky osud stále oddalované stavby znal a konstatoval, že se zde
projevuje, že každá země má jiné priority a podle nich postupuje. Václav
Klaus požádal také o krátké představení města. Martin Půta zmínil
proměnu města v posledních 16 letech, kdy se z města v koutě republiky
postupně stává město uprostřed Evropy. Václav Klaus na tuto myšlenku
navázal a popřál obyvatelům Hrádku, aby se jejich město už nikdy nenacházelo na konci republiky, ale na jejím začátku.
Přátelská atmosféra v obřadní síni městského úřadu vyvrcholila předáním darů. Kromě knih o Hrádku, Žitavě a Bogatynii, které podle Lívie
Klausové obohatí knihovnu zámku v Lánech, dostal Václav Klaus dárkové
balení s typickými nápoji zemí našeho regionu. Vedle české slivovice to
byla polská zubrovka a tradiční žitavský bylinný likér. Lívie Klausová
dostala ještě keramickou rybku vyrobenou dětmi v DDM Drak, která symbolizuje čistou vodu v Nise, protékající na hranicích třech států.
Velmi přátelské a srdečné vystoupení prezidentského páru sledovalo

Vít Štrupl

Postřehy a zážitky dětí z MŠ Donín
Míra – na náměstí bylo hodně lidí
Roman – nechtěl jsem, aby se děti tlačily dopředu, protože pak bych
nic neviděl
Adélka R. – vyfotila jsem se s paní Klasou. Říkala nám, že při focení se
už neříká ,,SÝR, ale PENÍZE“
Vojtíšek – paní prezidentová se mě ptala, jak se jmenuji
Lucka J. – dostala jsem fotku od pana prezidenta a dáme si ji do kroniky
Lucka F. – já jsem také dostala fotku a fotila se
Nikolka – bylo to opravdu moc hezké
Takové zážitky měly děti ze školky, když se setkaly s panem prezidentem a jeho manželkou.
Děti z MŠ v Doníně
Rosničky
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Rekreaãní areál Krist˘na
Rád bych Vás informoval o změnách, které se v posledních čtyřech letech
podařilo udělat v areálu Kristýna. Na „Doly“ jezdím už přes 25 let.
Nejdříve jako syn člena a asi deset let jako člen karavan klubu. Měl jsem
tedy poměrně dlouhou dobu možnost pozorovat vývoj areálu a jeho
nedostatky tak říkajíc zevnitř. Od roku 2003 jsem předsedou představenstva společnosti Kristýna, a. s. A tedy člověkem zodpovědným za chod
a rozvoj rekreačního areálu.

Jako hlavní cíl práce představenstva společnosti, ve kterém pracuje
ještě MUDr. Sekvard a pan Horinka, jsme si stanovili změnit areál v moderní zařízení na evropské úrovni. Myslím, že se nám společně podařilo
vyřešit mnoho problémů, které řízení areálu a akciové společnosti přináší.
V první fázi bylo třeba vyřešit sociální zázemí areálu. Podařilo se nám
z příjmů společnosti vybudovat nové sociální zařízení na velmi vysoké
úrovni. Využili jsme tuto stavbu zároveň jako kanceláře a podařilo se nám
do ní přestěhovat sídlo společnosti.
Ve druhé fázi jsme se začali věnovat zlepšení sítě služeb jak pro Hrádečáky, tak pro rekreanty. Podařilo se přebudovat restauraci „Sever“ na
velmi kvalitní zařízení. Nad hlavní pláží vyrostlo občerstvení „Pod Deštníkem“, které je hojně navštěvováno především našimi občany. I občerstvení „Na Pláži“ se podle mého názoru stalo velmi vyhledávanou
lokalitou areálu. Obě tato občerstvení jsou svou konstrukcí a použitým
materiálem ozdobou areálu a budeme hledat cestu k tomu, jak v dalších
letech podobně vyřešit občerstvení rekreantů „na středu“. Vybudovali
jsme prodejnu pečiva a úschovnu kol, zároveň se podařilo zrekonstruovat i objekt recepce tak, aby byla odpovídající vizitkou při vstupu do
areálu. Zaměřili jsme se také na oživení vodní plochy. Vybudovali jsme
brouzdaliště pro děti včetně skluzavky a kolotoče, dále jsme umístili na
vodní plochu plovoucí ostrov a v posledním roce i skákací molo, ze kterého si může každý bezpečně skočit.
Samozřejmostí je postupná rekonstrukce a modernizace většiny chat
jako jednoho z hlavních zdrojů příjmů společnosti. Výčet všech drobných
investic, napomáhajících ke zlepšení úrovně areálu, by byl asi dlouhý, zmíním alespoň výstavbu dětského hřiště, vybudování přípojek pro karavany
nebo postupné doplňování laviček do areálu.

Je na místě připomenout i skutečnost, že příjem města z pronájmu
pozemků v areálu se oproti minulosti téměř zdvojnásobil a a. s. Kristýna
také udržuje dvojnásobné množství pozemků v okolí areálu.
Jsem zastáncem názoru, že je stále co zlepšovat, a proto musím zmínit
i plány do budoucna. V současné době je prioritou vyřešení kanalizace.
Pracujeme na této problematice na dvou úrovních. Máme vypracován
projekt vlastní čističky odpadních vod. Jednání s povodím Labe nejsou
jednoduchá a zatím nevypadají příliš optimisticky. Z tohoto důvodu jsme
se rozhodli znovu zvážit výstavbu tlakové kanalizace využívající stávající
městskou čističku. V každém případě připravujeme řešení tohoto problému již pro sezonu 2007. Připravujeme také projekt rozšíření ubytovací
kapacity areálu výstavbou nových chat. Při dalším rozvoji areálu chceme
využít i možnosti získání finančních zdrojů z tzv. evropských peněz. Areál
další investice potřebuje a pouze vylepšování služeb pro naše návštěvníky může udržet stoupající trend příjmů společnosti. Proto připravujeme
plán investic, který bude po schválení akcionáři podkladem pro další práci
na zlepšení nabídky služeb v areálu.
Abych byl spravedlivý, musím zmínit i některá negativa, která se nám
zatím ne zcela daří řešit. Máme problém především s nekázní návštěvníků. Dodržování nočního klidu, odpadky na pláži a vodění psů na pláž!
Ve spolupráci s ostrahou areálu, městskou policií a vedením města
hledáme cesty, jak těmto negativním jevům účinně zabránit.
Za největší úspěch považuji stabilizaci příjmů společnosti z vlastní
činnosti, ke které došlo po změně představenstva v roce 2003. Opatření
provedená na základě provedeného auditu a po vlastním rozboru některých výdajů znamenala možnost každoročního investování zpět do
areálu. Věřím, že se také díky tomu bude i nadále dařit zvyšovat kredit
rekreačního areálu Kristýna ke spokojenosti občanů města i rekreantů,
kteří se sem rádi vracejí.
Ing. Radek Petr, Václavice, předseda představenstva Kristýna, a. s.

Do konce pﬁí‰tího roku bude
mít Hrádek 36 nov˘ch bytÛ
Pokračování ze strany 1
Součástí nabídky byly také podmínky smlouvy o dílo, které stanovují
jednak návrh odkladu plateb při přechodném nedostatku finančních
prostředků na účtu města a také výše sankcí při nedodržení některých
povinností stavební firmy. Regionální stavební poskytne na hotovou
stavbu celkovou záruku 60 měsíců a 180 měsíců na základové konstrukce
a nosný systém.
Zastupitelé se také zabývali otázkou financování stavby. Od ministerstva pro místní rozvoj město získalo dotaci 22,680 mil. Kč. Na zaplacení
zbylé částky si město může půjčit u Regionální stavební (dodavatelský
úvěr) nebo si může vzít hypotéční úvěr. V tuto chvíli se jeví jako výhodnější dodavatelský úvěr, kde vycházejí nižší měsíční splátky než u hypotéčního úvěru. Hypotéční úvěr by se navíc přímo projevil v ukazateli dluhové
služby města a bylo by také potřeba řešit způsob jeho zajištění. Nicméně
podle znění podmínek výběrového řízení se dodavatel stavby zavazuje
k financování vlastního podílu města (asi 12,5 mil. Kč) až do doby odstranění případných závad a nedodělků po kolaudaci stavby. Tohoto ustanovení zastupitelé využili a definitivně o financování podílu města rozhodnou
v březnu příštího roku podle momentální situace na trhu s hypotéčními
úvěry.
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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ﬁíjen 2006

Ohlédnutí za ãtyﬁmi roky
Do konce volebního období již zbývají pouhé dny, a proto jsme oslovili
předsedy zastupitelských klubů s žádostí o jejich pohled na dění v posledních čtyřech letech v Hrádku nad Nisou. Chybí zde příspěvek jediného
zástupce KDU – ČSL v zastupitelstvu města, Ing. Jiřího Pokorného, který
byl zastupitelem jen po část volebního období a hodnocení se zdržel.
Petr Dlouhý, Hrádek potřebuje změny!
Jak vyhodnotit uplynulé 4 roky v našem městě? To není věcí jednoduchou
a zde víc než kdekoliv jinde platí „co člověk, to jiný názor“. Myslím, že práci
a činy, na kterých se v zastupitelstvu podílíme, presentujeme několikrát
do roka na setkáních s občany ve všech lokalitách našeho města, a proto
zde nebudu o těchto věcech psát.
Pro mě osobně je to období, které mi dalo poznat něco zcela nového,
dalo mi možnost nahlédnout do zákulisí fungování a vedení města a donutilo mě také přehodnotit některá svá dřívější tvrzení. Měli jsem možnost
setkávat se a pracovat se spoustou velice zajímavých lidí a mohu říci, že
to byla ve většině případů velice příjemná spolupráce. Mnohokrát jsme
byli postaveni před problémy, které nastaly a bylo potřeba je rychle řešit, a zabránit tak možným škodám. Přiznám se, že to pro nás byla velká
škola, která se v budoucnu bude určitě hodit.
Jsem velice rád, že mi uplynulé období dalo možnost spolupracovat
s lidmi, se kterými mě spojoval stejný záměr, tedy práce pro naše město.
Měl jsem možnost vymýšlet, připravovat a realizovat projekty, které našemu městu zcela jistě pomohou nebo budou součástí jeho lepší tváře –
jako například obnova městského parku, výsadba alejí a další projekty,
které přispěly ke zkrášlení, čistotě a významu našeho města.
Nevím, jak hodnotí ostatní zastupitelé své působení v tomto orgánu
města, ale sám za sebe musím říci, že část zastupitelů bez ohledu na
jejich „stranickou“ příslušnost byla a je odhodlána pro město něco dělat
a obětovat tomu svůj volný čas na úkor rodiny, koníčků a svých pracovních povinností. Avšak byla a je tam také část zastupitelů – zástupců nás
občanů, kteří se vezli v tomto vlaku bez sebemenší známky spolupráce
a snahy něco dělat pro toto město. Překvapuje mě proto, že tito „aktivní“
znovu kandidují, když je zřejmé, že své poslání nebudou vykonávat tak,
jak by si to tato funkce zasloužila.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem těm, kteří se podíleli na změnách
v našem městě, poděkovat všem zastupitelům, již pro město něco dělali
a hlavně občanům, kteří svým hlasem před čtyřmi roky umožnili realizovat
změny, které jdou vidět.
S přáním krásného podzimu Petr Dlouhý, předseda zastupitelského klubu HPZ!

Václav Krejčík, Občanská demokratická strana
První rok jsme spolu s kolegou působili v radě města. Po roce jsme svoje
působení ukončili z důvodu nedodržení koaliční dohody. To byla jedna
věc a druhá věc, neměli jsme nějak velkou šanci prosadit svoje pohledy
na věc. V radě jsme v té době samozřejmě byli v menšině, takže jsme své
působení v tomto orgánu svým způsobem ukončili a pokračovali jsme dál
v práci zastupitelstva města po zbytek volebního období.
Co se týká akcí, které se udělaly ve městě za uplynulé volební období,
bylo to z mého pohledu trochu jednostranně zaměřené. Vybudovala se
spousta sportovišť u školských zařízení a ve městě. Ta určitě byla potřeba.
Pravda je ale ta, že se vybudovala a nyní se budou muset také vyčleňovat
prostředky na běžnou údržbu, na provoz atd. Výstavbou tyto investice
neskončily a de facto zastupitelstvo na sportoviště bude muset pravidelně
vyčleňovat z rozpočtu další prostředky. My se budeme snažit prosazovat
model, abychom veškerá tato školská zařízení, pokud nejsou přímo jako
školy zainteresovaná na provozu, dostali pod jednu správu tak, aby to
měl na starosti jeden člověk, který je bude pravidelně kontrolovat a bude
dávat dohromady potřeby oprav a podobně.
Pravda, vybudoval se terminál, nové parkoviště místo autobusového
nádraží, vybudovaly se další parkovací plochy na sídlišti, proti tomu těžko
něco namítat. Když to řeknu zevrubně, ano, s těmito akcemi jsem souhlasil. Je pravda, že dodržování technologických postupů u některých akcí
bychom asi řešili jiným způsobem. Město nevyužilo všechny prostředky,
aby přitlačilo investory k tomu, aby tu práci odváděli jak v časových
lhůtách, tak v požadované kvalitě. Speciálně se to týká vybudování
cyklostezky, položení nového koberce v Luční ulici, vysázení nové zeleně –
tam bohužel nebyl brán zřetel na to, co bychom potřebovali pro další
údržbu zelených ploch.

Co se týká oblasti odpadů, jsem člověk, který se v této problematice
pohybuje spoustu let. Firma, která koupila provoz komunálních služeb
v Hrádku nad Nisou, je specialista v této oblasti, takže předpokládáme,
že se nadále budou rozšiřovat potřeby pro separaci odpadů. Výhledově
si dokážu představit, že lidé, kteří budou prokazatelně separovat odpad,
by mohli mít nižší poplatek za likvidaci komunálního odpadu tak, aby byli
motivováni i další lidé k třídění. Během těch 4 let se v této oblasti podařilo opravdu hodně ve spolupráci města a Severočeských komunálních
služeb, takže věřím, že ta spolupráce bude pokračovat dál.
Další oblast, kterou jsme se zabývali v minulosti, je neutěšený stav
komunikací. Bohužel finanční prostředky, které se do toho investují,
nestačí ani na to, abychom je udržovali ve stavu, v jakém jsou, takže tyto
komunikace rok od roku chátrají. Tam by bylo třeba investovat pravidelně
a vyšší prostředky. Budeme navrhovat, aby se v rozpočtu města vyčleňoval
každý rok určitý procentuální podíl na opravy silnic. Budeme se samozřejmě snažit o to, aby se prováděly kompletní rekonstrukce, to znamená
sdružovat prostředky s majiteli sítí, ať už to jsou vodovody a kanalizace,
plynárny, telekomunikace a podobně.
Co se týče zeleně, je třeba pokračovat dál v revitalizaci zelených ploch,
likvidovat staré, přerostlé a nebezpečné stromy, vysazovat novou zeleň.
Podstatný pohled bude i na školství a zdravotnictví, ve školách podporovat investice do nové počítačové techniky, aby byli žáci schopni držet krok
s vývojem těchto technologií. Investovat do školských objektů, to znamená budov, ať už to jsou okna, střechy, vodovodní a kanalizační instalace
atd. Ve zdravotnictví je vždycky co zlepšovat, takže se budeme snažit najít
společnou řeč s lékaři, protože se v nedávné minulosti stalo několikrát, že
dětem i dospělým, kteří utrpěli úraz v odpoledních hodinách, nebylo
možné sehnat lékaře, protože ordinační hodiny byly dejme tomu do dvou
hodin, pohotovost začala fungovat od pěti a ta časová prodleva není
dobrá. Další, což je možná pro lékaře diskutabilní, je využívání ordinačních hodin. Každý člověk má nastavenou nějakou pracovní dobu, rozumím tomu, že zdravotnictví je specifické, ale nejde ordinační hodiny
zúžit na 3 nebo 4 hodiny denně. Nemyslím si, že by nemocnost v Hrádku
byla až zas tak malá, takže logicky dochází k dlouhým čekacím dobám,
což může zaměstnaným přinést problémy v práci.
Další oblastí je bytová výstavba. My uděláme všechno pro to, a budeme podporovat jakékoliv aktivity, ať už pro individuální bytovou výstavbu,
nebo bytovou výstavbu, na které by se eventuelně mohlo podílet město
s tím, že dosáhne na státní tituly dotačních peněz. Budeme pokračovat
v rozjeté akci vybudování nového domu s pečovatelskou službou. Počítám, že i my se jednou dožijeme důchodového věku a ty potřeby obyvatel
v této oblasti budou narůstat. S tím souvisí i kulturní vyžití seniorů, kde
by se dalo s městem více spolupracovat a nabízet seniorům větší vyžití,
než je v současné době.
Na ZŠ Lidická běží projekt přeshraniční spolupráce, to je určitě chvályhodné, a budeme veškeré tyto aktivity podporovat, protože jazyková
znalost a živý kontakt se sousedy do budoucna se určitě neztratí.
Mgr. Jaroslav Poláček, Česká strana sociálně demokratická
Motto:
Všichni občané města mají možnost vidět konkrétní výsledky práce zastupitelstva kolem sebe. Jen někteří však navštívili jednání zastupitelstva, aby
viděli aktivitu zastupitelů a atmosféru jednání.
1. Politika a jednání zastupitelstva
Volby 2002 změnily atmosféru jednání zastupitelstva. Ze „sousedského
projednávání“ jsme rázem přešli k politikaření. Myšlenkové bouře či burzy
nápadů se nekonaly ani za minulého zastupitelstva, ale toto zastupitelstvo zpočátku nesměřovalo ani ke konkrétním závěrům. Subjektivní
a citově ovlivněné výpady proti politickým odpůrcům znehodnocovaly
a prodlužovaly jednání, ve kterých nebylo hlavním cílem schválení
prospěšné věci, ale prosazení vlastního názoru v duchu předvolebních
slibů. Rozpad koalice HPZ a ODS byl nakonec přínosem. Jasná většina
v zastupitelstvu už nebyla tak jasná a vznikl větší prostor pro diskuzi.
Vznikly politické kluby a jednání předsedů klubů před zastupitelstvem,
problematickým jednáním v zastupitelstvu předcházely semináře zastupitelů či dny starosty.
2. Aktivita zastupitelů
Aktivita vládnoucí koalice nenašla na začátku volebního období pozitivní odezvu v opozici. Nikdo neočekával od politického protivníka nic
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dobrého. Přes bariéru politikaření se dokázali v tomto období přenést jen
ti největší opoziční nadšenci. Atmosféra v zastupitelstvu se ale postupně
zklidnila, a tak nakonec většina členů opozice splnila svou zastupitelskou
úlohu.
I za této poměrně tvůrčí atmosféry byla aktivita členů zastupitelstva
velmi různorodá. Nepřipravenost řady členů zastupitelstva na jednání
zastupitelstva a také neúčast na seminářích a dnech starosty přinášela
zbytečné prodlužování jednání a opakované vysvětlování a projednávání.
Na aktivitě zastupitelů se také projevila nízká občanská kontrola voličů,
protože většina jednání se odehrávala v „komorní atmosféře“. Někteří
zastupitelé tak opakovaně nebyli schopni pronést za celé jednání ani
jedinou větu. A někteří radši ani na jednání nechodili.
3. Příprava jednání zastupitelstva
Již v minulém volebním období jsme požadovali, aby všichni zastupitelé obdrželi alespoň týden předem písemný materiál k jednání zastupitelstva s návrhem usnesení. Tento úkol nebyl ani současným vedením
zcela naplněn. V řadě případů bylo několik dní na prostudování materiálů, projednání v klubu a získání stanoviska některého z úředníků málo.
Materiály byly také často doplňovány „na stůl“, návrhy smluv nebyly
schváleny právníkem apod. Velmi dobré bylo naopak zpracování materiálů v elektronické podobě a jejich promítání v průběhu jednání. Tady jsme
opravdu už jen krok od rozhodnutí ukončit tisk stovek stran černobílých
textů a obrázků a zasílání materiálů na jednání zastupitelstva na CD. No
jistě, musíme ještě koupit zastupitelům notebooky.
4. Demokracie v řízení zastupitelstva
Téměř 100% jednání ZM řídil starosta. Velký starostův smysl pro demokracii a již dříve zmíněné problémy v připravenosti zastupitelů a kvalitě
materiálů – to je kombinace, která natahovala jednání na 5 a více hodin.
A to je opravdu dost.
5. Vize zastupitelstva
S myšlenkou tvorby strategického plánu rozvoje města přišel klub
ČSSD. V pracovních skupinách byli zástupci všech politických klubů zastupitelstva. Plán schválilo ZM. Dokument mají všichni občané k dispozici na internetových stránkách města. Teď už jen zbývá, aby ho příští zastupitelstvo přijalo a řídilo se jím. Zatím jsme pořád dělali jen to, co bylo
již dříve připraveno nebo na to zrovna dávala EU peníze.

všeho, co jsme v době našeho působení na radnici vykonali, byly jakékoliv formy spolupráce či diskuze naprosto nemožné. Tady použiji slovo
„fanatické“ – takové bylo chování některých členů volební strany Hrádek
potřebuje změny. Toto období vyvrcholilo až trestními oznámeními, které
podal starosta města na mne a následně já na starostu a místostarostku.
Policie ČR po prošetření odložila obě tato oznámení jako neodůvodněná.
Jsem toho názoru, že již v té době si někteří z řad nového vedení města
začali uvědomovat, že tudy cesta nevede, a pokud se má město rozvíjet,
je třeba vzájemně spolupracovat a rozdílné názory řešit věcnou diskuzí.
Myslím, že v druhé polovině volebního období, v letech 2005–2006, se
spolupráce a vzájemná komunikace začala navazovat a rozvíjet. Výsledkem byla mimo jiné realizace několika staveb podpořených z prostředků
Evropské unie, např. cyklostezka na Hartavu, nový terminál autobusové
dopravy, nové chodníky a parkoviště, likvidace ekologické zátěže ve staré
cihelně, propojení ulic Liberecká a Oldřichovská apod. Ze strany EU byla
finančně podpořena i řada neinvestičních projektů, jejichž realizace
umožnila spolupráci škol a školek na obou stranách hranice, pomohla
zajistit řadu kulturních, společenských a sportovních akcí.
Některé akce zůstaly nevyřešeny. Dodnes není silniční spojení rychlostní komunikace R 35 do Německa. Nebyly dokončeny byty ve druhé
etapě Starého dvora, což se velmi negativně podepisuje na realizované
hrubé stavbě 21 bytů. Druhá budova Azylu byla sice částečně demolována, ale s rekonstrukcí se nepokračuje a objekt je strašákem okolí. Zcela
se zastavila komunální bytová výstavba. Řadu těchto neřešených věcí lze
jistě přičíst politické naivitě a z toho vyplývající nulové komunikaci na začátku minulého volebního období. Rovněž tak se na mnohém podepsala
neznalost věci a ne zcela dostatečná odbornost.
Věřím však, že většina těch, kteří v zastupitelstvu v roce 2002–2006
pracovali, pochopila, že neúcta jedněch k druhým, nízká názorová tolerance, neslušnost, hrubost a fanatismus není jistě tou správnou cestou,
jak dobře spravovat a řídit město. Věřím, že všichni pochopili, že v komunální politice je třeba rozvážně spolupracovat, tříbit vlastní názory slušným
jednáním, vážit si odbornosti, zkušenosti i dobrovolných aktivit občanů.
S tímto poznáním snad jde do komunálních voleb v roce 2006 řada
z nás a chtěl bych vyjádřit přesvědčení, že s tímto poznáním půjdou do
voleb i občané našeho města.
Ing. Milan Faltus

V příštích dnech se budou všechny volební strany a sdružení ucházet
o přízeň voličů. Jistě chápete, na základě výše uvedených pěti bodů, že
materiály plné oslavování jen vlastních úspěchů nejsou pravdivé. A stejně
tak i populistické sliby. Hodnověrný volební program musí vycházet
z plánu rozvoje města. Tak si to prosím porovnejte – www.hradeknadnisou.cz
Ing. Milan Faltus, Za rozvoj Hrádecka
Když se ohlédnu za uplynulými čtyřmi lety, nemohu nevzpomenout
několik zásadních skutečností, ke kterým před uplynulými volbami v roce
2002 došlo.
V průběhu tohoto roku došlo k zásadnímu salto mortale uvnitř místní
organizace ODS, kterou jsem jako starosta města zastupoval po tři
volební období v letech 1991–2002. Tento „Sarajevský atentát“, abych
použil známého termínu, odstartoval dle mého mínění chybný politický
odhad některých členů místní organizace ODS, kteří takto zareagovali na
nově se tvořící volební stranu Hrádek potřebuje změny ve snaze o navázání povolební spolupráce. Jak chybný to byl krok, dokázalo povolební
odstranění zástupců místní organizace ODS z vedení města.
Výsledkem rozkolu byla skutečnost, že jsem s výslovným souhlasem
místní organizace ODS v roce 2002 kandidoval na kandidátce nezávislé
volební strany Za rozvoj Hrádecka.
Jak jinak, „když se dva perou – třetí se směje“, uvedené neshody
v místní ODS velmi pomohly volební straně nezávislých kandidátů Hrádek
potřebuje změny. Následně byla ve městě rozvířena neuvěřitelně hrubá
kampaň, která vyvrcholila naprostou kritikou všeho, co se za uplynulá
volební období ve městě udělalo. (Jak snadná je kritika toho, co neznáme
a čemu nerozumíme nebo rozumíme jen z části. Jak snadná je manipulace s myslí lidí pomluvami, polopravdami a lacinými sliby.)
V průběhu dalšího volebního období nová volební strana obsadila
všechna rozhodující místa ve městě, tj. místo starosty, místostarosty
(původně slibované ODS) a celé městské rady. Z 25 členů zastupitelstva
získala 11 mandátů a ve velmi krátké době i některé další příznivce z řad
jiných volebních stran.
Uplynulé volební období lze pak rozdělit na dvě odlišné poloviny. V té
první, v letech 2003–2004, při naprosto nekompromisní tvrdé kritice

Miroslav Řezníček, Komunistická strana Čech a Moravy
Velice kladně hodnotím vybudování sportovišť u všech škol i ostatních
ploch sloužících k různým využitím všech obyvatel města, ale hlavně
mládeže – neboť v mládí je budoucnost města!
Další kladné hodnocení si zaslouží investice do škol, jak do exteriéru,
tak interiérů. Např. škola mně blízká, ZŠ Donín, dostala nový kabát, nové
soc. zařízení, ale nezapomnělo se i na vzdělávání, a to vybavení internetové třídy, která slouží nejen žákům, ale i dospělým.
Jelikož jsem působil v uplynulém období jako předseda dopravní
komise, nemohu se nezmínit o změnách v dopravním řešení, jako např.
umístění dopravního značení, včetně informačního systému jak ve městě,
tak v přilehlých obcích.
Vybudování nových parkovacích míst, vyřešení parkování na Horním
náměstí umístěním výběrčího automatu, dále velmi kladně hodnotím
spojení mezi městem a okolními obcemi malými autobusy.
Při budování terminálu se prováděla zároveň úprava křižovatky pod
železničním přejezdem, která se neobešla bez velké kritiky o tom, jak se
bude stát na kolejích apod. a dle mého názoru to funguje, a navíc vybudováním objezdu přes bývalou cihelnu se vyřešilo jak dlouhé čekání, tak
se zkulturnila i část města.
V neposlední řadě se musím zmínit i o úpravě většiny povrchů komunikací ve městě i v přilehlých částech města a okolí (Dolní i Horní Suchá).
Co se nepodařilo:
— obnovení kina – dle mého názoru kultura ve městě pokulhává
— rekonstrukce ulice 1. máje
— řešení cyklostezky přes náměstí
— zachovat zlepšené ovzduší po plynofikaci – už se zase v podvečer nedá
ve městě dýchat
Našlo by se toho ještě více, co je potřeba vylepšovat, ale nejde o mávnutí kouzelným proutkem, neboť vše je o financích a těch není nikdy dost.
Ale důležité je, že je stále hodně lidí, kterým na našem městě, neustále
se měnícím do krásy, záleží. Za uplynulé volební období převyšují klady
nad zápory, a proto chci touto cestou poděkovat všem, kteří se na zvelebování města podíleli, a tím i zastupitelům za KSČM za jejich aktivní
přístup. Novému zastupitelstvu přeji hodně úspěchů.
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Ohlédnutí za roky 2002–2006

Víceúčelové hřiště u ZŠ T. G. Masaryka
Ve spolupráci s TJ Slovan; hřiště pro atletiku, volejbal, kopanou; celková investice
8,2 mil. Kč, dotace MŠMT 6 mil. Kč, realizace 2003–2004

Kanalizace v Doníně
1 km nové kanalizace a vodovodu, 50 přípojek ke stávajícím objektům a 15 k novým
stavebním parcelám; celkové náklady 5,7 mil. Kč, dotace Phare 1,8 mil. Kč, vrátka DPH
0,4 mil. Kč; realizace: 2004–2005

Revitalizace staré cihelny
Likvidace a rekultivace areálu, připojení areálu z Oldřichovské i Liberecké ulice, 2 ha plochy připravené pro investici – obchodně obytná zóna; náklady 12,6 mil. Kč, dotace Phare
9,6 mil. Kč; realizace: 2006

Sportovní areál U Koupaliště
Město vlastní přetlakovou halu a kluziště; dotace 14,9 mil. Kč, bez spoluúčasti města,
roční příspěvek na provoz 0,6 mil. Kč; Jednota Orel nabízí ubytovací a sociální zázemí,
minigolf, 5 tenisových kurtů, biotopické koupaliště, postaveno z dotace Orla ve výši
15,5 mil. Kč

Parkování ve městě
Horní náměstí, Pavco, bývalé aut. nádraží, Horní sídliště, sídliště Pod Tratí, bytovky za
Pragovkou; investice celkem 5 mil. Kč; 172 nových parkovacích míst

Stoka C
Odkanalizování průmyslové zóny Oldřichovská, vyřešení problémů v ulici U Koupaliště,
ochrana ČOV před přívalovými dešti, investice SVS 35 mil. Kč, nový povrch silnice –
město 0,65 mil. Kč
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Školní hřiště ZŠ Donín a ZŠ Loučná
Venkovní hřiště a tělocvičny; dotace ministerstva financí 6,4 mil. Kč; realizace 2004 –2005

Sportovní areál TJ Slovan v Doníně
Střecha haly, šatny, zázemí, hřiště s umělým povrchem, osvětlení; celkové náklady
19,9 mil. Kč, státní dotace 15,4 mil. Kč, město 4,5 mil. Kč; realizace 2003–2006

ZŠ Donín – počítačové centrum
Sociální zařízení, rozvody vody, oprava fasády, počítačová třída i pro veřejnost; celkové
náklady 2,8 mil. Kč, dotace Phare 1,7 mil. Kč

Terminál veřejné dopravy
Nové autobusové nádraží u ČD, chodníky a část křižovatky na Liberecké, úprava starého
aut. nádraží, dva minibusy Mercedes, celkové náklady 16,5 mil. Kč, dotace z Interreg III A
12,1 mil. Kč, příjem z budoucího nájmu autobusů 3,4 mil. Kč

Revitalizace městského parku a zeleně ve městě
Revitalizace a prořez stromů v parku a ve městě, výsadba nových stromů (300 ks a 500 ks
keřů), oprava meteorologické budky, 12 dětských hřišť v parku a ve všech částech města

Rekonstrukce domů č. p. 70 a 71 na Horním náměstí
Střechy, krovy, fasáda č. p. 71; náklady celkem 1,95 mil. Kč; realizace 2003–2005

Komunikace Hrádek – Hartava
Oprava komunikací v Luční, u garáží, u Bažin, za Pragou, u Koruny, osvětlení, protipovodňová opatření; celkové náklady 7,6 mil. Kč, dotace Phare 5,2 mil. Kč,
vrátka DPH 0,9 mil. Kč

Ekonomické údaje
Nárůst majetku města (2002–2005) o 86,5 mil. Kč, ukazatel dluhové
služby stabilní (6,96 % v roce 2005), krátkodobé úvěry města místo
dlouhodobých, půjčky jsou směřovány na investice, jsou financovány
podíly k získaným dotacím.
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Vûtrné elektrárny rozbouﬁily jednání
zastupitelstva
O nebývalou účast a emotivní diskusi se na zastupitelstvu Hrádku nad
Nisou dne 18. září 2006 zasloužilo jednání o Zadání změny územního
plánu č. 10. Jeho smyslem je přeřazení pozemkových parcel orné půdy
do ploch určených pro větrné elektrárny v katastrálním území Václavic.
Poměrně poklidná předchozí jednání zastupitelů, stále více se přiklánějících k myšlence výstavby větrníků, vyvrcholila letos v únoru, kdy velkou
většinou schválili smlouvu o vzájemné spolupráci při výstavbě větrného
parku mezi městem a vlastníkem projektu a budoucím provozovatelem
elektráren, společností EEH, s. r. o.
Jenomže smlouva ani způsob informování se nelíbil některým obyvatelům Václavic a Uhelné, když 14. června tohoto roku byli na Dni starosty
seznámeni s novým umístěním 16 větrných elektráren. Proto ustanovili
pracovní skupinu ve složení Ladislav Vávra, Miroslav Uškrt (předsedové
osadních výborů Václavice a Uhelná), Jaroslav Sklenář, Jan Truhlář a Petr
Grof. Její zjištění přinesla nové pohledy na ekonomické a ekologické
souvislosti s farmou elektráren, a to byl také důvod, proč zastupitelé
odložili schvalování zmíněného zadání změny územního plánu na prosinec. Zastupitelstvo uložilo starostovi, aby nechal posoudit ekonomickou
stránku projektu a zorganizoval anketu pro obyvatele Uhelné a Václavic,
aby se mohli před prosincovým schvalováním vyjádřit k novým skutečnostem.
Na zastupitelstvu padly snad všechny argumenty pro i proti větrným
elektrárnám, tak jak je známe z podání ekologů, ochránců přírody, energetiků a ekonomů. Co nám přináší i bere energie z větru a kolik nás stojí,
je zajímavá diskuse, do níž dnes už kdekdo dokáže přinášet paletu údajů.
Jenomže ve chvíli, kdy se za humny baráčníků ve Václavicích a na Uhelné
má postavit farma šestnácti větrníků, nabírá teoretizování o této energii
jiný rozměr. Už nejde o pouhá slova, ale možnou blízkou budoucnost,
kdy stometrové stavby s rotujícími vrtulemi se budou denně dotýkat
života obou vesnic.
Nové argumenty
A s čím novým přišla pracovní skupina? Především se obyvatelům nelíbí
posunutí větrných elektráren z okolí Vítkova a horizontu severního hřebene blíže k Václavicím a Uhelné. Ústupek společnosti EEH ve prospěch
obyvatel Vítkova, kteří požadovali, aby vrtule z jejich osady vůbec nebyly
vidět, je navíc provázen příslibem roční dotace na rozvoj této části
Chrastavy ve výši 1 milion korun. „Vadí nám také nejasnosti v oblasti
ekologie a dopadů staveb na zdraví a krajinný ráz. Dosud není známé
konkrétní umístění elektráren, jejich typ ani výška. Přestože starosta města
byl vstřícný a předal nám kopie dokumentů, mnoho podkladů pro definitivní posouzení zatím chybí,“ uvedl člen pracovní skupiny Petr Grof.
Zpráva skupiny připsala k ekonomické stránce projektu řadu otazníků.
Zmiňuje pochybnosti, zda kalkulace s bilancí větru je věrohodná, když
měření díky zničeným sondovacím stožárům nebylo prováděné po celý
rok. „Nejasností je více a podle posouzení našeho ekonoma se zdá, že
čistý zisk je úplně mimo čísel přílohy smlouvy mezi Hrádkem a EEH,“ řekl
člen pracovní skupiny Jan Truhlář. S tím nesouhlasil jednatel EEH Jan Červeň a prohlásil, že není důvod zpochybňovat závazky jeho společnosti
vůči městu. Z nich kromě jiného vyplývá, že město by mohlo mít zpočátku
kolem jednoho milionu a od desátého roku provozu až deset milionů
korun z věže, kterou se EEH zavázala předat městu. Jan Červeň se rovněž
ohradil proti zpochybňování manažerských a odborných předpokladů
vedení společnosti EEH, stejně jako možnosti financovat stavbu za přibližně jednu miliardu korun. Kdo a jak bude stavbu platit nesdělil neboť
si to osoba investora nepřeje.
Kompromis nebude snadný
Jednání a stanoviska společnosti EEH a pracovní skupiny osad jsou
vyhraněná. Má to svoji logiku. Jedněm jde o podnikání a snáší argumenty
ve prospěch regionu, druzí si chrání své okolí, které už tak dostává zabrat
ze strany polských dolů a elektrárny v Bogatynii, od pískovny u Uhelné
a během dvou let povede nedaleko i rychlostní komunikace do Polska
a Německa. Proč se však v písemné reakci EEH na zprávu osadníků objevuje vyhrožování zákonem pracovní skupině za to či ono, není jasné. Na
zastrašování potencionálních odpůrců stavby to ale nevypadá, neboť při
jednání na zastupitelstvu bylo zřejmé, že obě strany už jdou více po míči

než po hráči. Zda lze vůbec najít kompromis, není jisté. Nelehké rozhodování čeká i nové zastupitele po volbách. Zvednout ruku pro ekologickou
energii a finanční přínos městu, nebo pro odmítnutí elektráren a zachování kvality krajinného rázu a tím i uchování cen nemovitostí v lokalitě
nebude snadné.
Podrobnější údaje k projektu větrných elektráren lze najít na webových
stránkách města, informace je ochotna sdělit pracovní skupina Uhelné
a Václavic i zástupci společnosti EEH.
Josef Růžička

Vûtrné elektrárny
a Osadní v˘bor Václavice
Protože se v poslední době vyjadřují určité skupiny lidí jménem Osadního výboru Václavice (dále jen OVV), rozhodli jsme se, jako jeho členové,
uvést věci na pravou míru a vyjádřit každý svůj postoj k této problematice. Již tři roky se k této tematice scházíme s občany Václavic a dá se říci,
že jsme si na tuto tematiku měli čas udělat názor, podložený i jejich připomínkami.
Ladislav Vávra, předseda OVV
Z počátku jsem byl proti výstavbě. Pak jsem měl možnost se jet na
větrné elektrárny podívat a byl jsem překvapen, že nejsou tak hlučné, jak
jsem si myslel. V současné době bych popsal svůj postoj obligátním
„padesát na padesát“. Pokud bude výška větrných elektráren podobná,
jako je nad Vítkovem, tak nemám problém. Ale jsem otevřený naslouchat
rozumným argumentům.
Pavla Vacková, členka OVV
Nemám nic proti výstavbě větrných elektráren ve Václavicích. Jako
maminka, která měla syna ve Václavické školce, vím, jaký je problém
takovou vesnickou školku zachovat v provozu a na slušné úrovni. Mám
informace, že by firma provozující větrné elektrárny hradila většinu nákladů školky a tím by se školka stala naprosto nezávislou. Tedy jsem pro.
Miroslav Holub, člen OVV
Raději se budu dívat na větrné elektrárny než na kouřící komíny. Jsem zásadně pro.
Jaroslav Sklenář ml., člen OVV
Projekt větrných elektráren je ve Václavicích prezentován již po tři roky.
Všech setkání jsem se zúčastnil a nezaznamenal jsem nějaký zásadní
odpor. Na posledním dni starosty dne 14. 6. se z čista jasna našlo několik zásadních odpůrců, a tak za účelem vyjasnění celého problému vznikla
tzv. pracovní skupina. Členy této pracovní skupiny jsou pánové Grof,
Truhlář, Vávra, Uškrt z Uhelné a já. Do této skupiny jsem šel z důvodů
vyváženosti. Myslím si, že větrný park tady stejně jednou bude a bylo by
škoda toho nevyužít. Někteří členové skupiny se prezentují jako propagátoři názoru václavických občanů, což podle mého názoru není pravda.
Samozřejmě neprezentují ani názor OVV, což z tohoto článku asi jasně
vyplyne. Samozřejmě udělám vše pro to, aby v případě realizace tohoto
záměru Václavice vytěžily co nejvíce.
Radek Petr, člen OVV
Jsem členem OVV od jeho začátku. Jsem zastáncem teorie, že každý watík vyrobený větrem, vodou nebo třeba sluncem je k nezaplacení.
Navíc jsem technik a technicky se dá technologie větrných elektráren
považovat za jednu z nejmodernějších na světě, a proto mě fascinuje.
Vím, kolik bychom toho chtěli ve Václavicích udělat. Cesty, rozhlas, voda,
kanalizace (ČOV)… Také si ale uvědomuji, že na to jsou třeba finance. Ty
by mohly přijít z provozu větrných elektráren. Když jsem se do Václavic
přiženil, stěžovalo si mnoho lidí na to, že nám pískovna práší pod nos
a náklaďáky jezdí přes Václavice! Přitom z toho obec nemá nic. Kdyby
Václavice dostávaly 1 Kč za každou prodanou tunu písku, pískovnu by to
nezruinovalo a ve Václavicích by to bylo znát. Nepropásněme podobnou
příležitost s větrnými elektrárnami! Jsem jeden z mála lidí z Václavic, kteří
by na větrné elektrárny přímo viděli z domova, a nemám s tím nejmenší
problém!
Členové Osadního výboru Václavice
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Vûtrné elektrárny – pohled z Uhelné
O větrných elektrárnách (VE), které by měly stát nad Václavicemi a přímo
proti Uhelné, jsme v minulých letech slýchali jen samá pozitiva a superlativy. Vlastně jen jedno velké pozitivum – finanční výhody.
Paradoxem je, že tento fakt je vlastně důvodem, proč jsem se rozhodl
napsat pár úvah do HRÁDECKA. Finanční výhody jsou totiž jediným
plusem stojícím osamoceně proti mnoha otazníkům, které zatím žádný
ze zastánců VE nejen nevyslovil, ale hlavně na ně neodpověděl.
Pokusím se tedy připomenout všem zúčastněným, že jsou tu i tací lidé,
kteří chtějí znát vše, co se kolem VE děje dnes a může dít v budoucnosti:
1. Je fakt, že finanční profit z provozu VE je nesporně zajímavým přínosem pro Václavce, Uhelnou i celé Hrádecko. Není však samospasitelné.
Pěkná vesnice totiž nevznikne jen tím, že opravíme komunikace, postavíme lavičky, zastávky dopravní obslužnosti atd… Vesnice vždy kvetou
díky pracovitým lidem a těm, kteří mají přirozenou úctu k místu, ve
kterém žijí. Z historie také víme, že ta nejkrásnější místa v obci vznikala
z nezištných úmyslů.
2. Více elektřiny nikdo z nás nepotřebuje, je jí dostatek – budiž. Přesto
tu budou stát agregáty vyrábějící anonymní proud – budiž. Prvotní iniciativa města se pomalu vytrácí a nastupují spekulanti nemající k dané
lokalitě žádný vztah, jedinou motivací je byznys – budiž. Co však považuji za důležité, je, aby se propagátoři VE veřejně přihlásili ke svým úmyslům (blaho obce či vlastní zisky) a rozdali veřejnosti všechny karty. Jestliže někdo potřebuje ke svému podnikání souhlas veřejnosti, pak by měl
být tak silný, aby tuto veřejnost seznámil nejen s výhodami a finančními
náhradami přilehlých obcí, ale měl by jasně vyčíslit i zisky své a majitelů
pozemků, na kterých budou VE stát. Podnikání tohoto druhu se totiž stává
nadmíru veřejnou věcí, a i když zisky s tím související jsou přirozenou věcí,
mělo by být jasně patrné, o co komu kráčí. V opačném případě se občané
svým zvednutím ruky stávají jen rukojmími byznysmenů.
3. Uhelná je malá obec obklíčená pískovnou, hranicí a polskými doly.
Do obce se dá vstoupit pouze „hrdlem lahve“ a naopak. Výhled z Uhelné
bude s VE konfrontován bezprostředně! Na rozdíl od Václavic (střední
a dolní části obce).
4. Zatím nikdo ze zastánců VE nezodpověděl prozaickou otázku o jednoznačném poklesu hodnot nemovitostí sousedících na dohled s VE
(Uhelná je přesně ten případ). Odborníci odhadují propad cen domů
v těchto případech o 30–40 %. Tuto skutečnost mě osobně žádná vyasfaltovaná silnice ani dětské hřiště nenahradí.
5. Podle názorů některých krajinářů se park VE (náš případ až 16 kusů)
stává v podstatě mrtvou krajinou.

6. Ekologie VE je omezena pouze na jejich provoz. Výroba a likvidace
moderních technologií a materiálů je ekologická asi tak jako automobilový
průmysl. Připočteme-li relativně malou životnost (cca 15 let) a nepříliš
přesvědčivou výkonnost VE, pak se i tento fakt ocitá na hranici zbytečnosti.
7. Dále je tu ještě mnoho dalších otázek typu: co s VE po 15–20 letech,
likvidace betonových patek i VE samotných a řada kostrbatých nesrovnalostí s celou realizací projektu. Toto téma však nechávám na odborníky
a znalce. Věřte však, že otázek není málo.
8. Na závěr bych snad chtěl upozornit všechny občany žijící v lokalitě
Uhelná a Václavce – a nejen ty – na fakt, že období „poručíme větru, dešti“
už snad máme za sebou a než se rozhodneme pro takto megalomanský
zásah do naší krajiny, tak bychom měli celou záležitost nadmíru zvažovat.
Následky špatných rozhodnutí a naivních představ o lepší budoucnosti
se napravují jen velmi těžko. Z dob socialismu nám tu takových strašáků
zbylo velké množství dodnes. Mají-li noví budovatelé co nabídnout, tedy
jiné hodnoty než peníze, pak ať tak učiní. Osobně na více než rychlé skoky
sázím na pomalý růst a trvale udržitelný život.
Své úvahy zde předkládám jako ryze soukromé a osobní. O existenci
větrného parku musíme rozhodnout všichni.
Miroslav Uškrt, Uhelná

Podûkování obyvatelÛm
Přeji vám všem krásný podzimní den, dovolte mi, abych alespoň touto
cestou poděkovala vám všem, se kterými jsem měla při mé práci možnost
spolupracovat a díky nimž se podařilo v Hrádku uskutečnit několik zajímavých projektů. Vrátit místům, jako je například městský park, jejich
zašlou krásu. Přivést v život věci, o jejichž realizaci ostatní pochybovali.
Mnohé z Vás jsem před čtyřmi lety neznala a o to více si cením toho, že
jste s námi do některých akcí, které si vyžádali váš um, znalosti a čas, společně s námi šli. Upřímně řečeno, poděkování patří i vám, kteří jste se
mnou v něčem nesouhlasili – byli jste a zůstanete pro mě barometrem
a i vaše reakce pro mě byly poučením. Mnozí z vás znají můj osobní
názor, že politické hrátky do města naší velikosti nepatří. Jsem přesvědčena o tom, že bychom se měli umět společně domluvit na věcech, které
město potřebuje ke svému rozvoji, a najít cestu, jak je uskutečnit. Jsem
ráda, že se nám podařilo společně definovat to, co je pro Hrádek v příštích
letech důležité. A budu se v budoucnu snažit, aby to, co jsme si společně
odsouhlasili v rozvojovém plánu města „Hrádek 2015“ a co je výsledkem
mnoha hodin práce velkého množství lidí, bylo i pro nové zastupitelstvo
základem pro další rozvoj města. Říká se, že po každém z nás by mělo
něco zůstat – takové ty viditelné i neviditelné stopy. A to ať už v krajině,
či v srdcích lidí. Doufám, že i za pár let si budou mít hrádecké děti kde
hrát, že se potkám s přáteli v parku u stromu, který jsme společně vysa-

dili, a budeme moci zajít na akci, u jejíhož zrodu jsme stáli a která bude
nedílnou součástí života města. Jsou ještě dvě věci, které se doposud
nepodařily a které bych ráda pomohla uskutečnit. Jednak je to most
na Trojzemí, protože tam prostě patří. A také vybudování kulturně
společenského a informačního centra s muzeem, galerií, informačním
centrem, místem pro klubová představení a malé kino. Hrázděný dům na
náměstí je pro to jako stvořený. A pokud bude třeba, pomůžu v budoucnu
ráda městu v přípravě a realizaci projektů z Evropských fondů a v rámci
přeshraniční spolupráce. Zcela určitě se uvidíme při některé z tradičních
a možná i nových kulturních akcí. Máme za sebou čtyři roky společné
práce, mnohé se za tu dobu ve městě změnilo, ale mnohé je ještě třeba
dokončit. V komunálních volbách máte opět šanci ovlivnit příští osud
našeho města – je to opět na každém z vás, zda bude Hrádek i nadále
městem s hezčí tváří, městem pro lidi. Tomáš Akvinský již před mnoha
stoletími popsal chvíle našich rozhodování těmito slovy: „Pane, dej nám
sílu změnit věci, které změnit můžeme. Pokoru přijmout věci, které změnit nemůžeme. A moudrost tyto od sebe navzájem rozeznat.“ Přeji nám
všem, aby lidí, kteří se umí takto rozhodovat, bylo mezi našimi novými
zastupiteli co nejvíce.
ThMgr. Hedvika Zimmermannová,
místostarostka
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Skromn˘ odborník z Louãné
V dnešním čísle HRÁDECKA přinášíme vyprávění pana Walthera Wienera.
Znají jej asi především chovatelé ptactva. Čtenáři HRÁDECKA ale určitě
vědí, že za své životní dílo obdržel v loňském roce pan Wiener ocenění
od města Hrádek nad Nisou. Walther Wiener totiž není jen chovatelem,
ale především mezinárodně uznávaným odborníkem v oblasti genetiky
exotického i evropského ptactva. Pan Wiener je nositelem řady uznání
a vyznamenání. Jak ale sám říká, největší význam pro něj mají ocenění za
odborné práce. Sám si nejvíce považuje čestného uznání a velké medaile zakladatele veterinární medicíny na vídeňské universitě, profesora
J. Pešiny, kterou mu k 50. narozeninám v roce 1978 udělil, spolu s diplomem „Za úspěšnou spolupráci“ s výkonným veterinárním ústavem ve
Vratislavicích nad Nisou, jeho tehdejší ředitel MVDr. Josef Mikeš. Letos
v červnu obdržel Walther Wiener další velké vyznamenání na Univerzitě
Palackého v Olomouci, když z rukou jejího rektora prof. RNDr. Lubomíra
Dvořáka CSc. převzal jako vůbec první člověk mimo akademickou půdu
univerzitní Pamětní medaili.
Curriculum vitae Walthera Wienera
Moje ,,curriculum vitae“ začalo před málem 78 lety, kdy jsem se narodil
v Liberci mým rodičům, jako čtvrtý a poslední syn, obletován, hýčkán
a rozmazlován, tak jak to bývá zvykem. Do mých deseti let bývalo vše
krásné k pohledu mých mladých let. Jako děti jsme si hráli třeba na
četníky a zloděje a když ve hře na mě volali ,,žide“, neznamenalo to nic
víc, než když jsme volali na syna malíře ,,mazale“ nebo na syna ševce ,,šnipišnapy“, nevěděli jsme, co to znamená. Ale jednoho dne se vše změnilo.
Z oken třídy, kam jsem chodíval jsme viděli hořet synagogu, a jak se hořící
kopule nakláněla, až posléze padala do zahrady, kde jsem si na vysokých
židovských svátcích hrával. Pak jednoho dne otec nebýval doma a i ostatní
příbuzní zmizeli. Ale mně bylo 10 let a moc jsem to nechápal. Byl jsem
dál tím nezbedným uličníkem, který ve škole od jiných opisoval a který si
denně přál, aby škola konečně vyhořela. Až jednoho dne v roce 1939 se
rázem všechno změnilo. Toho odpoledne přišel do třídy řídící učitel Jan
Hemniger a v hrobovém tichu kývnul na mě, abych ho následoval do
ředitelny. Zde mi velmi smutným hlasem oznámil:,,Vem si svoje věci a do
školy už chodit nesmíš!“ ,,Už nemusím?“ ,,Ne, už nemusíš, ani nesmíš.“
Tenkrát jsem poprvé poznal rozdíl mezi nemusíš – nemáš – nesmíš. Co
a jak mně něco vysvětlil, si už ani nepamatuji. Vím jen, že jsem si vzal
svou tašku, vyšel ze třídy, kde vládlo hrobové ticho, vyšel z budovy a naposled v životě šel přes školní dvůr. A jestli jsem tam ráno šel jako dítě
školou povinné, tak zpět šel malý a mladý člověk, který ale dítětem už
nebyl. Byt v Liberci už byl prázdný a ani u příbuzných již nikdo nebyl. Šel
jsem do Grottau k panu Heknerovi, příteli naší rodiny. Tam jsem se ukrýval několik let v komoře nad šenkem.
Můj svět byl nyní jiný, na ulici jsem viděl si hrát děti fotbal a známou
hru na četníky a zloděje, já jsem byl však schován za záclonou, ale
obklopovala mě velká 700svazková knihovna, dětské knížky tam ale
nebyly, ani pohádky, ani mayovky, ale hodně přírodovědecká a filozofická
díla a zoologická – genetická. Tak jsem se naučil číst při jídle i mimo to
matematické příručky, Kanta, Budenbrücka, Dumase, Schillera a podobné.

Čím dál víc ve mně utkvívala představa, že všichni Homo sapiensis
nemají úplně stejný genofond. Musí mít něco navíc, co v nich vytvoří
rozdílnost v jednání, aby v nich vznikly národní rasy, náboženství nebo
Napoleoni, Hitleři na jedné straně. Na druhé Einsteini, Semmelweisseové, Schilleři nebo Rothschildi. Můj svět se zdál čím víc tím hlouběji
umělým, musel jsem po několika letech ven mezi ostatní homo sapiensis,
měl-li jsem jím nadále zůstat. A tak mě odhalili a skončil jsem v pracovním táboře. Pokoušel jsem se o útěk – dostal jsem se asi 50 km před anglickou frontu, dostal jsem se do největšího náletu na Německo 13. 2. 1945
do Drážďan. Útěk se nepodařil – byl jsem na to příliš mladý, bylo mi něco
přes 15 let.
První den po válce jsem zažil potvrzení mé teorie filozofické rozdílnosti,
teorie stejné genetické základny. 9. 5. 1945, den, kdy končila válka, jsem
se vrátil z lesa, kde jsem se posledních 14 dnů ukrýval, dolů do vsi. Bylo
ticho, nikde ani živáčka. Jen před zdejším řeznictvím stál kočár tažený jedním koněm a u něj stál starší člověk v ošuntělé ruské uniformě. Byl to
voják, který sháněl potravu pro svůj oddíl. Dívali jsme se mlčky na sebe,
já, mladý uprchlý vězeň, a on, starý ozbrojený voják. Pak jsme si padali
do náruče s jedním ,,Chaver“ (bratře). Poznali jsme se – kdo ví čím – ale
stává se mi to často, ihned poznám svého bratra ve víře, je to asi něco jako
6. smysl těch, kteří jsou po tisících let hnáni světem, pro své IQ, pro co
jiného. Tato epizoda měla ještě dohru. Dal mi půlku prasete, a my židé
přece vepřové nejíme, ale strašně mi chtěl něco dát, a já chtěl strašně rád
něco od něj vzít, a tak jsem prase vzal a odnesl do města k řezníkovi ke
zpracování. Asi za 3 dny jsem tam šel pro věci, ale byl tam starousedlík,
nyní milicionář, a chtěl to zkonfiskovat pro sebe a pro své lidi, mě odkázal, abych vypadl, eventuálně šel do Palestiny, a to 3 dny po vyhrané válce.
Byl jsem v menšině, a proto jsem odešel. V tom jsem zaslechl, že mě hledají ruští důstojníci.
Setkali jsme se, byla to moje teta a strýc, oba kapitáni ruské Rudé
armády. Oni se totiž bratři před válkou domluvili, kdo přežije, stará se
o rodinu toho druhého. Vyprávěl jsem jim, právě co se mi stalo – zkrátím
to, podařilo se mi zabránit, aby toho člověka, starousedlíka – zastřelili. Za
nějaký čas se vrátili i moji bratři, kteří sloužili v 8. anglické armádě
a v československé zahraniční armádě, později se vrátil i můj otec jako
nadporučík československé zahraniční armády. Moc přátelská situace
v poválečné době se pro nás nevyvinula, a proto, když v roce 1948 vznikl
,,stát Izrael“, přihlásili jsme se s bratrem jako dobrovolníci do izraelské
armády. Výcvik jsme absolvovali v Libavě v blízkosti Olomouce. Po příjezdu do Izraele bylo už většinou po válce. Naše brigáda pod velením
majora Sochora už do boje nezasáhla. Přijeli jsme totiž tentokrát již
z komunistického Československa, a tak jsme důvěru ani zde ve vlastní
rodné zemi nezískali.
Celkový vývoj v Izraeli mi nevyhovoval. Není divu. Bydleli jsme s rodinou
v poušti ve zpustošeném vojenském bunkru, kde nebylo nic než písek.
A já chtěl konečně žít s přírodou na louce, v lese, se sněhem a v normálním domě. Když byla ta možnost, vrátili jsme se do Československa, kde
bydleli naši rodiče v normálních podmínkách, alespoň zdánlivých. Rodičům mé ženy mezitím statek zabrali, ale já začal budovat své vlastní malé
hospodářství v budoucnosti. Nejvíce se mi zamlouval chov ptactva a to
ovlivňovalo celý můj život.
… jako zakladatel celostátního ornitologického kroužku
Vyhledával jsem stejně zatížené lidi a v roce 1953, dnes je to tedy již
53 roků, jsem s několika nadšenci zakládal celostátní ornitologický kroužek při závodním klubu firmy Agrostroj v Jičíně.
Ze zahraniční literatury, kterou jsem měl možnost díky svým jazykovým studiím z doby mého ukrývání číst, jsem věděl, že chov exotického
ptactva se ve světě vyvíjí dvěma směry, a to jako:
1) Rozmnožovací chov k získání nových exemplářů pro další zájemce.
2) Chov sportovní, kde už nešlo jen o získávání nových exemplářů, ale
i o jejich kvalitu, která byla posuzována na výstavách k tomu určených.
Tento trend jsem pak celý život studoval a pro to, aby se tak mohlo dít
i u nás, bylo nutné vytvořit podmínky, což spočívalo v následujícím:
1) Pro odchovávané ptáky bylo třeba zajistit vhodné nánožní registrační kroužky, které budou sloužit k určení původu a stáří ptáků, jejich
evidenci, což napomůže i k zamezení degenerace ptáků.
2) Nechat zhotovit vhodné a uniformní výstavní klece.
3) Vypracovat a vydat standardy – vzorníky ptáků jednotlivých druhů,
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podle kterých by bylo na výstavách možno hodnotit vystavené exempláře.
Vzorníky by sloužily i jeho návod pro šlechtitelskou práci jednotlivých chovatelů.
Začal jsem s výrobou nánožních kroužků, přičemž jsem využil svého
přátelství s panem Králem z Jihlavy, který byl chovatelem papoušků, ale
hlavně ředitelem pekárny a navíc funkcionářem OV KSČ v Jihlavě. Spolu
jsme vykoupili ročně několik tisíc aluminiových nýtů vhodných velikostí.
Já jsem je pak na malém hodinářském soustruhu provrtal, narazil na pevný
trn a na jejich povrch postupně vyrážel až šest čísel. Když dnes na to vzpomínám, zdá se mi až skoro neuvěřitelné, že jsem to dokázal. Vždyť jsem
měl rodinu a tři děti a musel se starat o jejich živobytí.
Pak bylo potřeba vyrobit výstavní klece. Spolu s maminkou jsem zvládl
i to. Na přední stěnu klece jsem jednotlivé dráty letoval na příčné dráty,
vyrobil bednu a kompletoval. Vyrobili jsme tak 100 klecí, které se pak staly
základem pro speciální výstavy.
… jako autor a vydavatel standardů pro chovatele
Zbývalo ještě napsat standardy, dostat je mezi chovatele a vyškolit posuzovatele, kteří by podle nich na výstavách ptáky posuzovali.
V roce 1956 jsem první československý standard barevných kanárů
dopsal. Bylo však nutno k tomu zhotovit barevné tabulky, aby bylo možno
podle nich barvu opeření kanára porovnávat. Tyto tabulky ale hlavně měly
sloužit tomu, aby chovatel, třeba z Bratislavy, když si objedná červeného
kanára u chovatele z Liberce, dostal tak červeného kanára, jakého si přál.
Měli-li by oba chovatelé stejně označenou tabulku, bylo by takové dorozumění možné.
Všechno jsem vyrobil, ale jednoduché to nebylo. Pro 18stránkový text
bylo nutno najít způsob rozmnožování atd. Způsob jsem našel, byl však
životu přímo nebezpečný. Z oddělení pro kádrovou práci a bezpečnost
jsem „deponoval“ 18 rozmnožovacích blan. Text standardu jsem na ně
napsal a rozmnožil a rozeslal do celé republiky. To vše jsem pro svého
koníčka podnikal já, bývalý voják izraelské armády, a to v padesátých
letech minulého století, v době politických procesů – dnes bych na to asi
odvahu neměl.
Od jednoho funkcionáře pražského klubu jsem dostal varování,
budu-li pokračovat, ohlásí to policii. Nyní se ukázalo, na co také bylo
dobré ono přátelství s členem OV KSČ v Jihlavě. Ten mě v této věci chránil a zaštítil.
… jako zakladatel posuzovatelského sboru a dosud aktivní posuzovatel
Moje usilovná práce na tomto poli začala přinášet plody. První standard
byl na světě (pak jsem ještě napsal další tři standardy pro ostatní ptactvo), a tak nastala vhodná chvíle pro ustavení sboru. Jak jsem již zmínil,
v letošním roce od této vpravdě historické chvíle uplynulo rovných 50 let.
Na to, co jsem pro tuto věc během svého života udělal, jsem dosti hrdý,
a o to víc mě mrzelo, že při posledním školení posuzovatelů okrasného
a exotického ptactva v Čáslavi si nikdo ani slovem na tuto historickou událost nevzpomněl – ale pak jsem to pochopil. Mimo mě už není nikoho,
kdo toho byl tehdy účasten, a na těch mladších chtít, aby se takovýmito
ve skutečnosti „jen“ společenskými záležitostmi zabývali, není asi možné.
V životě jsem prodělal daleko horší věci, takže takováto skutečně maličkost nemůže být záminkou pro to, abych den ze dne zanevřel nejen na
ptactvo, ale i na Český svaz chovatelů. Dnes jsem sice čestným předsedou sboru, ale stále i aktivním posuzovatelem. Vloni jsem ještě posuzoval
v SRN a na letošní rok jsem byl delegován na světovou výstavu pořádanou
COM (Confederation Ornithologigue Mondiale) do Nizozemska jako
mezinárodní posuzovatel.

… a dále
Ze zahraničních časopisů jsem věděl, jaké jsou jinde možnosti pro úspěšný
chov, a velice mě mrzelo, že tyto možnosti u nás nemáme. Neměli jsme
devizy na nákup ptáků v zahraničí, a tak jsem navrhl ministerstvu zahraničního obchodu možnost výkupu našich odchovanců a za obdržené
devizy pak nakoupit nejen ptáky, ale i věci potřebné pro jejich úspěšný
chov. Ministerstvo zahraničního obchodu mi za iniciativu a nápad poděkovalo a sdělilo, že návrh předá zahraničnímu obchodu Koospol. Ten mi
svým dopisem také poděkoval a sdělil, že požádá Český svaz chovatelů
drobného hospodářského zvířectva (tak se tehdy dnešní ČSCH jmenoval), aby si založil svůj obchodní podnik a prostřednictvím něj můj návrh
uvedl v život. Na základě toho byl založen Zverimex, který pak až do roku
1989 více než poslušně sloužil nejen chovatelům okrasného a exotického
ptactva.
Po svém návratu z Izraele jsem se přihlásil na studium medicíny. Přijímací zkoušky jsem absolvoval s úspěchem, ale přijat jsem nebyl – asi jsem
nebyl v té správné straně. V roce 1951 jsem se zúčastnil konkursu na
ředitele zoologické zahrady v Liberci; z 11 zájemců jsem byl nejúspěšnější, ale přijat byl někdo jiný – opět jsem asi nebyl v té správné straně.
V roce 1955 jsem zakládal 1. severočeskou ornitologickou zahradu
v Hrádku nad Nisou, které jsem věnoval veškeré své ornitologické zařízení. Jak voliéry, tak ptactvo.
Napsal jsem dohromady 12 odborných knih, z nichž za nejvýznamnější pokládám „Velký obrazový atlas genetiky“ ve formátu A3, do nějž
můj již zemřelý syn Robert namaloval 1200 barevných siluet ptáků. Kniha
vyšla v české a německé verzi a zájem o ni projevili i Italové a Japonci.
Myslím si, že toho, co jsem si v životě vytkl a o co jsem se snažil, jsem
dosáhl. Jenom slib, který jsem dal své mamince, jsem nesplnil. Ta, když
mě vyloučili ze školního vzdělání, hořekovala, že takto ze mě nic nebude,
a já ji přesvědčoval, aby netruchlila, že se budu velice snažit, aby i na mém
náhrobním kameni se skvěla písmena „Dr.“, nebo alespoň s dovětkem
„h. c.“. Snad by to i ona omluvila a uznala, že to moje vina není – nebyl
jsem prostě na té správné straně…

VáÏení spoluobãané,
dovolte mi, abych Vás jménem MS ODS
v Hrádku nad Nisou,
pozval na zábavné odpoledne pro děti a dospělé,
které se koná

dne 14. 10. 2006 od 14 hod na hasičské louce.

Na programu bude
hudební produkce, ukázka vojenské techniky,
motocykly a čtyřkolky, tuningová vozidla a hry pro děti.

VE VOLEBNÍ ROČEK – GULÁŠEK A GROČE

Krejãík Václav
pﬁedseda MS ODS
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Rozlouãení s létem
Nabídka byla letos rozšířena například díky hrádeckým chovatelům
a zahrádkářům, příchozí mohli ochutnat sýr z kozího mléka, pro děti
připravily program dračice z DDM. Protože letošní Dožínky měly být
zároveň poutí osad, připojili se mezi pořadatele v hojném počtu také
hasiči z Dolního Sedla, své zastoupení měly i osadní výbory z Dolní Suché a Václavic.
Organizátoři Dožínek děkují i všem ostatním, kteří se na letošních zdařilých Dožínkách podíleli.
Sponzoři Dožínek: BrAgro, Agro Chomutice, Liberecké stavebniny,
Radio RCL, VZV směnárna.
Vít Štrupl

Hrádecko sice nepatří mezi tradiční zemědělské oblasti, přesto i zde hospodaří řada zemědělců, kteří se starají o úrodu a zároveň také pečují
o vzhled krajiny s poli a loukami. Dožínky vždy bývaly velkou slavností,
kterou končily namáhavé práce na polích a oslavovala se úroda, díky které
bylo dalším rokem co jíst. Dnes už se sice nejezdí s posledním posečeným
obilím a z něj uvinutým dožínkovým věncem k hospodáři, který platil následující radovánky, ale přesto se stal konec sklizně důvodem pro oslavu.
V Hrádku se Dožínky konaly letos podruhé. Pořadatelé se vskutku snažili, aby poslední letošní slavnost pod širým nebem byla bohatá a pestrá.
Oproti loňsku mohli návštěvníci vidět daleko více. Největšími partnery
Dožínek byli opět zemědělci pečující o největší plochy polí a luk na Hrádecku, tedy Agro Chomutice a BrAgro, farma Ing. Brodského z Václavic.

SMETANOVA 91, 466 01 JABLONEC NAD NISOU

člen mezinárodní skupiny Marius Pedersen
Hledá pro posílení svého t˘mu (provozovna – Hrádek n. N.):

ﬁidiãe nákladních vozidel – pracovníka svozu odpadÛ
Očekáváme:
loajalitu, pracovní nasazení, přizpůsobivost, dobrou orientaci ve městě Hrádek nad Nisou,
praxi v oboru

Nabízíme:
zázemí silné společnosti, solidní mzdové podmínky, dobré pracovní prostředí

Pokud Vás naše poptávka oslovila, kontaktujte: Krejčík Václav – ved. provozovny
tel.: 485 140 159, 602 131 278
e-mail: vaclav.krejcik@mariuspedersen.cz
Vaši písemnou zprávu s profesním životopisem předejte osobně v sídle provozovny - Žitavská 689, 463 34 Hrádek nad Nisou.
Termín nástupu dle dohody.
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polečenská
rubrik a
Životní výročí
Občanům, kteří v měsíci září 2006 oslavili
významné životní jubileum,
srdečně blahopřejeme.
70 let
80 let
81 let
82 let
85 let
87 let
95 let
97 let

Oldřich Horáček, Zdenka Megerlová
Gašpar Sloboda, František Beneš,
Libuše Holečková, Ladislav Vachek
Marie Zákoucká, Dagmar Rejmanová,
Libuše Stryová, Anna Šedivá
Zdeňka Roštejnská, Anna Křižanová
Věra Fořtová
Marie Zelená, František Hovorka,
František Keller, Erna Hescheová
Božena Klabečková
Richard Mareš
Marie Zimová, SPOZ

Den s Policií âR
Prezentace složek Integrovaného záchranného systému, která proběhla
na hasičské louce 7. září, přilákala stovky lidí, hlavně dětí školou povinných, kteří se při bohatém programu seznámili snad s většinou úkolů,
které tyto složky plní. Jedna ukázka střídala druhou a řada diváků si jen
posteskla, že nemohla vidět všechno, co bylo na tento den nachystáno.
Ostatně i pořadatelé měli napilno. Při ukázce vyprošťování z havarovaného automobilu musela posádka rychlé záchranné služby odjet ke
skutečnému případu. Ve stánku s technikou policista vysvětloval používané postupy a přitom odpovídal na všetečné otázky příznivců seriálů
typu Policie v Las Vegas. Nezastavila se ani obsluha motokár, kde byla
stále fronta. Podle ohlasu diváků šlo o velmi vydařenou akci, která v podobném rozsahu dosud v Hrádku nebyla.

Hasiãi na Sedle pﬁi soutûÏi
pokﬁtili novou stﬁíkaãku
9. září soutěžila na Dolním Sedle hasičská družstva v požárním útoku
a hasičských dovednostních disciplínách. Utkalo se celkem 13 družstev,
z toho 3 ženská, jedno mužské nad 40 let a jedno dorostenecké. Za hasiči
z Dolního Sedla se sjely týmy z Hrádku, Chotyně, Krásné Studánky,
Kopaczowa, Lvové, Rynoltic a Kunratic.
Za naprosto ideálního počasí, které v září panovalo, a perfektní organizace členové družstev předvedli požární útok, hod pivním sudem a hod
hadicí na kuželky. Mezi muži získali nejvíce bodů hrádečtí před chotyňskými a hasiči z Krásné Studánky. V ženské kategorii vyhrálo družstvo
z Kunratic před týmy z Chotyně a Dolního Sedla.
Součástí soutěže bylo slavnostní pokřtění nové hasičské stříkačky, která
přibyla do výzbroje dobrovolných hasičů na Dolním Sedle a byla pořízena za podpory Krajského úřadu Libereckého kraje. Díky krajskému
zastupiteli Vladimíru Malenovi získali sedelští a hrádečtí hasiči dotaci,
každý sbor ve výši 225 tisíc korun. Hrádečtí hasiči navíc letos získali z fondu
Krajského úřadu určeného na podporu hasičů prostředky ve výši
492 527 Kč na nákup hydraulických vyprošťovacích nůžek Lucas.
„Jsem rád, že byl na krajském úřadu zřízen fond na podporu dobrovolných hasičů. V Hrádku byly z jeho prostředků v loňském roce opraveny
dva vozy Avia, letos byly pořízeny hydraulické nůžky. K téměř 6 miliónům
korun, kterými město dotovalo hasiče v posledních čtyřech letech, tak přibyl další milion korun z krajského úřadu, kterým bylo vylepšeno vybavení
hrádeckého sboru,“ dodává starosta města Martin Půta.
Vít Štrupl
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Rodinné t˘my se utkaly podruhé
Druhým rokem pořádal Dům dětí a mládeže Drak v Hrádku nad Nisou
rodinné sportovní hry. Připojil se tím mezi skupinu organizátorů podobných klání ze čtyř krajů republiky. Netradiční soutěžení určené rodinným
týmům (alespoň jeden dospělý a jedno dítě) přilákalo v průběhu slunečného zářijového nedělního dopoledne 40 družstev. Na hřišti u pošty
sbíraly body pro tým rodiče s dětmi, ale také babičky a dědečkové. Všichni
museli zvládnout skok daleký, slalom na koloběžce, člunkový běh, kop na
bránu, ale také pár kroků na chůdách. Výkony nebyly až tak rozhodující,
ale přesto: vyhráli Horákovi alias Úžasňákovi o pouhého čtvrt bodu před
Bobvošovými alias Bobíky. Třetí místo vybojovali Poláčci.

a Havrišové, vedoucím a kamarádům DDM DRAK, p. J. Sladkému
a P. Novákovi za ozvučení, TJ Slovan za zapůjčení sportovního areálu, VÚ
Grabštejn za zapůjčení stupňů vítězů, Panu Řípovi, Šulcovi za zajištění
občerstvení a Katce Procházkové za provázení celým krásným dnem.
A také účastníkům, rodinným týmům za krásné sportovní výkony.
Vzkaz pro týmy, které se umístily na 21. až 40. místě: V DDM Drak si
můžete vyzvednout diplomy, které byly zastřešujícím pořadatelem
(Happy Time) dodatečně zaslány.

PrvÀáci na radnici

První školní den přivítala žáky prvních tříd v lavicích nejen jejich nová paní
učitelka, ale v obřadní síni městského úřadu také starosta města s paní
místostarostkou. Na památku si prvňáci odnášeli domů knížku a o pár
dnů později ještě fotografii z obřadní síně.

S Drakem cestou necestou
Poděkování patří:
Za prvé sponzorům, kterými byli:
Nový věk, Liberecký kraj, Český rozhlas, Happy Time sdružení, DDM DRAK

Zatímco někteří v den státního svátku 28. září soupeřili v závodě do
vrchu, rodiče s dětmi přišli přes ne úplně vybrané počasí na pochod, který
v tento podzimní den pořádá DDM Drak. Nejde při něm o rekordy
v počtu uražených kilometrů, ale spíše o zábavu pro děti. Na trase okolo
Trojmezí a Kristýny plnily děti na dvanácti stanovištích nejrůznější úkoly.
Na startu se sešlo přes 70 účastníků.
Pracovnice DDM Drak děkují také všem dobrovolným pomocníkům,
kterých se sešly tři desítky.
Vít Štrupl

Za druhé organizátorům:
Děvčatům z MŠ Liberecká, Donín, vedení ZŠ T. G. M za poskytnutí
zázemí, vedení ZŠ Lidická za spravedlivé vyhodnocení výsledků, mažoretkám a roztleskávačkám a jejich vedoucím p. Řezníčkové, Chaloupkové
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Záﬁí bylo ve ‰kole T. G. Masaryka ve
sportovním duchu
3. ročník atletického pětiboje
Ve středu 13. září jsme ve sportovním areálu před školou T. G. Masaryka
pořádali třetí ročník Atletického pětiboje Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko. Letošní ročník byl rozšířen o kategorie starších žáků a žákyň.
Pozvání ke společnému zápolení přijaly také ZŠ Lidická, ZŠ Chrastava
a ZŠP a MŠ Loučná.
Za krásného slunečného počasí se na hřišti utkalo celkem 12 čtyřčlenných družstev v pěti disciplínách: sprint na 60 m, dálka, 400 m, hod míčkem (resp. vrh koulí u starších žáků) a štafeta.
Soutěžní atmosféra gradovala při závěrečných bězích. Běh na 400
metrů i štafeta se odehrávaly za mohutného povzbuzování přihlížejících,
i když o výsledcích pětiboje již bylo před poslední disciplínou ve většině
případů rozhodnuto. Ve třech kategoriích (mladší žáci, starší žáci a starší
žákyně si tentokrát odnášeli zlaté medaile žáci ZŠ T. G. Masaryka. V kategorii mladších žákyň vyhrály dívky z Chrastavy před děvčaty ze ZŠ Lidická
a ZŠ T. G. Masaryka.
Za pomoc s realizací závodu děkujeme žákům třídy VIII. A, kteří fungovali jako pořadatelská služba. Ceny do soutěže věnovala společnost
Pulsklima s. r. o. Pětiboj byl také podpořen z příspěvkového programu
města Hrádek nad Nisou.
Výsledky:
Mladší žákyně: 1. ZŠ Chrastava, 2. ZŠ Lidická, 3. ZŠ T. G. Masaryka
Mladší žáci: 1. ZŠ T. G. Masaryka, 2. ZŠ Chrastava, 3. ZŠ Lidická
Starší žákyně: 1. ZŠ T. G. Masaryka, 2. ZŠ Chrastava
Starší žáci: 1. ZŠ T. G. Masaryka, 2. ZŠ Chrastava, 3. ZŠ Lidická,
4. ZŠP a MŠ Loučná
Jen o několik dní později proběhla na hřišti před školou ještě další soutěž – atletický čtyřboj pro žáky a žákyně čtvrtých a pátých tříd.

při realizaci závodu, společnosti Pulsklima, s. r. o., díky které měli závodníci občerstvení a zajímavé ceny, a městu Hrádek nad Nisou, z jehož
příspěvkového programu byl závod také podpořen.

Zátopkovy štafety běželi učitelé s žáky
Poprvé jsme se v letošním školním roce zúčastnili celostátní akce organizované na počest někdejšího olympijského vítěze Emila Zátopka. Štafety
25 x 200 m nesoucí jeho jméno běželo vždy 24 žáků z jednoho ročníku
a poslední úsek zbyl na jejich učitele.
V každé štafetě muselo startovat minimálně 10 dívek. V kategorii mladších žáků předběhli sedmáci šesťáky, u starších žáků si osmáci poradili
s deváťáky. Před posledními úseky už bylo víceméně rozhodnuto, přesto
se ani učitelé nedali zahanbit a pořádně do toho šlápli :-)

Hrádeck˘ Uphill – Závod
kol do vrchu

1. ročník závodu pro horská kola
V pátek 15. září jsme poprvé uspořádali závod horských kol pro žáky od
4. do 9. tříd základních škol. S chutí utkat se s terénem, kopcem a spolužáky o přední místa v závodě se přihlásilo téměř padesát závodníků. Díky
nemocem, případně nervozitě před závodem, nakonec v lesích u Bílého
potoka jezdilo 41 bikerů, mezi kterými se našly i čtyři odvážné dívky.
Zájem o účast v závodě nás mile překvapila. Trať jsme se snažili najít
zajímavou, přitom dostupnou každému, kdo na kole alespoň občas ve
volné přírodě jezdí. Jezdci na horských kolech šlapali do pedálů opravdu
urputně a od samého začátku nenechali nikoho na pochybách, že si
nepřišli do lesa jen odpočinout od školy. Stoupání po lesní cestě i travnaté louce, kličkování mezi překážkami a s sjezd po louce prověřily
dostatečně kvality závodníků. Před výkony některých je potřeba opravdu
smeknout. Nemám přitom na mysli jen ty první, ale i řadu těch, kteří se
sice neumístili, ale podařilo se jim překonat sama sebe.
Pohled do výsledkové listiny prozradí, že výsledky byly leckdy značně
vyrovnané, o čemž svědčí i dvě udělená první místa v kategorii žáků 6.
a 7. tříd.
Už se těšíme na další ročník, zvlášť když účast v závodě přislíbily i další
školy. Děkujeme závodníkům za jejich výkony, třídě IX. A za spoluúčast

Podruhé pořádala Jednota Orel v Hrádku nad Nisou závod určený příznivcům horských kol, při kterém jde o jediné – dostat se co nejrychleji
nahoru. Na rozdíl od jiných závodů tady nerozhoduje umění (nebo
odvaha) jezdců řítit se z kopce a zdolávat přitom překážky na cestě.
Volno, které přináší státní svátek 28. září, tráví každý po svém. Třináct
lidí nejen z Hrádku si přijelo provětrat plíce na trať o délce necelých 6 km
a převýšení asi 250 m. Zcela oprávněné byly obavy některých mužů, aby
je nepředjela jediná žena na trati. Jana Čermáková to stihla do sedla pod
Popovkou za necelých 24 minut. Hranici nejlepšího výkonu z loňska posunul o tři a půl minuty Jiří Novák, který byl v cíli za necelých 16 minut.
Závod udělal prima tečku za pomalu
končící sezónou v sedle kola.
Výsledková listina – Hrádecký Uphill –
Závod kol do vrchu
Jednota Orel – Popova skála
28. 9. 2006
Muži
Novák Jiří ml.
Polák Jaroslav
Pavelka Jan
Farský Pavel
Pospíšil Martin

Čas
15.58
19.30
20.36
21.33
22.56

Ženy
Čermáková Jana

23.42

Dorostenci
Větrovský Jan

27.39

Ztráta
00.00
03.32
04.38
05.35
06.58
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