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Oslavy státního
svátku 28. ﬁíjna
Den vzniku samostatného československého státu si v Hrádku připomínáme
každým rokem na několik místech.
Tradičním je shromáždění u pomníku
obětem válek ve Školní ulici spojené
s položením věnce starostou města. I letos dotvářeli slavnostní atmosféru žáci
p. uč. Večerníkové ze ZŠ Lidická.
Druhým rokem předával starosta
města Martin Půta v obřadní síni městského úřadu ocenění za dlouholetou
práci pro město. A tradici už má i slavnostní otevření něčeho nového – letos to
byla sluneční elektrárna na střeše ZŠ
T. G. Masaryka.
Oceněním letos poděkoval starosta
města paní Ireně Baumové a Pavlu Genrtovi. Paní Ireně Baumové se uznání
dostalo za její dlouholetou činnost v oblasti kultury a ochotnického divadla
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Zastupitelé zvolili nové
vedení mûsta
V radě města zasednou HPZ a ODS
1. listopadu se na svém ustavujícím zasedání sešlo zastupitelstvo města. Po složení slibu přistoupili
zastupitelé k volbě starosty, místostarosty a členů rady města. Zatímco obsazení funkce starosty města
Martinem Půtou bylo vzhledem k výsledku voleb jasné (sdružení HPZ získalo 14 mandátů z 25), jména
kandidáta na místostarostu a členů rady města nebyla do zasedání zastupitelstva oficiálně známa.
Starostou města se jednomyslnou volbou všech 24 přítomných zastupitelů (jeden byl omluven) stal
Martin Půta.
Na funkci místostarosty města byl sdružením Hrádek potřebuje změny! navržen Josef Horinka a 22 hlasy
byl zvolen. Dva zastupitelé se zdrželi hlasování.
V radě města zasednou kromě Martina Půty a Josefa Horinky ještě tři členové sdružení Hrádek potřebuje změny: ThMgr. Hedvika Zimmermannová, Petr Dlouhý a Petr Vinklárek. Na zbývající dvě místa
v radě zastupitelé zvolili zastupitele za ODS Václava Krejčíka a Mgr. Ladislavu Jurkovou.
„Všem zastupitelům a politickým stranám zastoupeným v zastupitelstvu jsme nabídli spolupráci a prostor na účasti při řízení města. Nechtěli jsme jednobarevnou radu a nabídli jsme v ní dvě místa. ODS byla
jedinou stranou, která nabídku ke spolupráci vyslyšela,“ vysvětluje znovuzvolený starosta Martin Půta.
„Stejně tak předpokládáme, že i funkce předsedů finančního i kontrolního výboru a některých komisí rady
města obsadí zástupci ostatních stran v zastupitelstvu.“
Martin Půta, HPZ!, starosta města
Především chci poděkovat všem voličům, kteří k volbám přišli, a to bez ohledu na to, koho volili, a vyjádřili se tak k budoucímu směřování města. Děkuji také za Vaši důvěru a každý hlas, který kandidátka
Hrádek potřebuje změny! získala. Přestože jsem ve volební vítězství věřil, nepředpokládal jsem, že bude
tak výrazné, a osobně jsem očekával zisk max. 10 mandátů v zastupitelstvu města. Volební vítězství je
podle mého názoru nejenom oceněním práce v uplynulých čtyřech letech, ale také výsledkem naší pozitivně a konkrétně laděné předvolební kampaně, během které jsme nejenom prezentovali naše cíle pro
město a jeho části do roku 2010, ale na našich setkáních jsme se snažili dát prostor k vyjádření i Vám.
Pokračování na straně 3

v Hrádku nad Nisou. Pavel Genrt letos již
36. rokem spravuje hrádeckou farnost
a po stejnou dobu se stále velkým nasazením pečuje o hrádecký barokní kostel
sv. Bartoloměje.
Pokračování na straně 11

Hrádek nad Nisou má svou
realitní kanceláﬁ
Více informací na str. 2 a 6

V listopadovém čísle:
—
—
—
—
—
—
—

Prodej bytů SHS
Sběr komunálního odpadu
Evropská pouť
Irena Baumová
farář Pavel Genrt
Ekologická výchova
Příloha – Krajina skal

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 prosincového čísla je 24. 11. 2006. Časopis se
objeví na pultech prodejen okolo 7. 12. 2006.
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Informace
z
radnice
Ze zasedání rady mûsta

16. schůze rady města
Rada města se na své 16. schůzi konané dne 27. září 2006 zabývala těmito
záležitostmi:
— schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru
v objektu č. p. 733 ul. Žitavská, Hrádek nad Nisou s paní Jaroslavou
Beckerovou
— schválila zápočet nájemného ve výši 69 602 Kč oproti provedeným pracím v objektu č. p. 189 Václavská ul., Hrádek nad Nisou (Dělnický dům).
Souhlasila s provedením opravy střechy na objektu č. p. 189 Václavská
ul. a poté provedení zápočtu oproti nájemnému s termínem do
31. 6. 2007.
— po projednání schválila vzor formuláře žádosti o přidělení bytové jednotky v objektu města Hrádek nad Nisou platný od 27. 9. 2006
— vzala na vědomí předloženou informaci ohledně údržby veřejné
zeleně a uložila ORM doplnit předložený materiál s ohledem na to, že
proběhne výběrové řízení v souladu se zákonem – otevřené výběrové
řízení
— na základě výběrového řízení schválila uzavření smlouvy o provedení
zakázky na opravu věže hasičské zbrojnice na Dolním Sedle s firmou
Lamač, Liberec za cenu 146 370 Kč vč. DPH s tím, že realizace proběhne
v termínu září, říjen 2006
— schválila provedení kontroly hospodaření za rok 2006 auditorem u příspěvkových organizací MŠ Donín na základě provedení interní kontroly
a ZŠ Praktická Loučná – Cesta k úspěchu SROP
— po projednání uložila tajemnici úřadu ve spolupráci s ORM vypracovat a předložit na jednání RM 30. 11. 2006 ke schválení Směrnici pro
vyřizování žádostí o nájmy bytů postavených s dotací ze SFRB pro
příjmově vymezené osoby. Rada města uložila ORM připravit přehled

jednotlivých bytů, které odpovídají vyhlášce pro příjmově vymezené
osoby.
— po projednání schválila
1. přípravu změny struktury mateřských škol v Hrádku nad Nisou s platností od 1. 1. 2007 a ukládá OVV předložit možné návrhy řešení
2. přípravu pravidel zápisu do MŠ (1. předškoláci, 2. děti zaměstnaných rodičů, 3. děti nezaměstnaných rodičů na celý den, 4. děti
nezaměstnaných rodičů na krátký den)
3. zkušební provoz autobusu pro provoz dětí do MŠ Václavice do
30. 11. 2006 a poté předložit od ředitele na RM vyhodnocení
— uložila názvoslovné komisi, aby do seznamu pojmenovaných ulic, který
bude v platnosti od 1. 1. 2007, zařadila ulici u objektu bývalého CDH
clubu – nyní bytové jednotky – s tím, že rada města navrhuje název
ulice „Husova“.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta

8. zasedání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města se na svém 8. zasedání v roce 2006 dne 9. října
zabývalo těmito záležitostmi:
— po projednání schválilo úplné znění kupní smlouvy na prodej pozemků
a rozestavěných budov Starý dvůr kupujícímu AMVION, a. s., se sídlem
v Praze, stanovilo termín k podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní
ceny do 16. 10. 2006 včetně. V případě, že v tomto termínu nebude
kupní cena 5 850 000 Kč připsána na účet právního zástupce města
Hrádek nad Nisou Dr. Šmídka, schvaluje zastupitelstvo města prodej
nemovitostí společnosti ELECOM, s. r. o., za kupní cenu 5 700 000 Kč.
— po projednání schválilo podání ústavní stížnosti proti nezákonnému
zásahu státu porušujícímu zaručené právo města Hrádek nad Nisou
na samosprávu v souvislosti se stanovením a výplatou příspěvku ze
státního rozpočtu na výkon přenesené působnosti a udělilo plnou moc
JUDr. Martinu Kopeckému k zastupování města Hrádek nad Nisou ve
věci této ústavní stížnosti.

PROFI REGAL, s. r. o.,
se sídlem v Rynolticích 240

Va‰e realitní kanceláﬁ
Máte volný byt a chcete ho
pronajmout?

vyhlašuje výběrové řízení na volnou pozici:
provozní ředitel společnosti
(strojírenský obor, podmínkou NJ slovem i písmem, výhodou AJ,
ŘP skup. B, bezúhonnost, čistý trestní rejstřík, loajalita, nástup možný
ihned, výhodné platové podmínky, pružná pracovní doba)

dále přijme zaměstnance do trvalého pracovního poměru
na tyto pozice:

Vyhledáme Vám vhodného nájemníka,
necháme sestavit nájemní smlouvu,
a to vše

ZDARMA

V pﬁípadû zájmu volejte
602 442 278

montér – zámečník
zámečník
(nástup ihned, výhodné platové podmínky, řidičský průkaz skup. B,
výhodou C + E + svářečský průkaz, ochota pracovat,
pružná pracovní doba)

Bližší informace na tel. č.: 485 246 581, 604 279 501

e-mail – info@profi-regal.cz
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Zastupitelé zvolili nové vedení mûsta
Pokračování ze strany 1
Získaný počet hlasů a 14 členů zastupitelstva zvolených na kandidátce
HPZ je pro nás velikým závazkem pro příští čtyři roky. Chceme pokračovat ve stylu práce zastupitelstva, který fungoval poslední tři roky. Budeme
vést diskusi k jednotlivým bodům nejenom se zastupiteli, ale také s obyvateli města. Většinu v zastupitelstvu nechceme při hlasování zneužívat
a válcovat ostatní přednesené návrhy a názory jenom proto, že je přednesl někdo z opozice. Proto jsme nabídli všem zastupitelům a politickým
stranám spolupráci a prostor na účasti při řízení města.
Při povolebních jednáních jsme nabídli ostatním subjektům dvě místa
v radě, obsazení funkcí předsedů kontrolního, finančního výboru zastupitelstva města a některých komisí rady města. Projednali jsme také naše
návrhy na obsazení funkce starosty a místostarosty města. Prezentovali
jsme také naši představu o zapojení všech členů zastupitelstva do práce
výborů a komisí. Naším cílem bylo získat pro naše návrhy větší podporu,
než je „našich“ 14 zastupitelů.
Na naši nabídku spolupráce v radě města nakonec kladně odpověděla
ODS, a jak ukázalo hlasování, byli její kandidáti přijatelní také pro ostatní
zastupitele.
Obsazení jednotlivých funkcí ve výborech a komisích budeme posuzovat ne podle stranické a volební příslušnosti jednotlivých lidí, ale podle
toho, jaké odborné předpoklady a zkušenosti mohou nabídnout. Všechny
naše kroky při hledání vhodných kandidátů směřují k tomu, aby práce
samosprávy v příštích čtyřech letech byl přínosem pro všechny obyvatele
města. Věřím, že to bude společný cíl pro všech 25 členů zastupitelstva.

Václav Krejčík, ODS
Dovolte mi poděkovat všem voličům, kteří přišli k volbám do zastupitelstva města, a zvláště těm, kteří svými hlasy podpořili kandidáty ODS.
Mgr. Jaroslav Poláček, ČSSD
Náš volební výsledek – ČSSD obhájila v komunálních volbách 2006 tři
mandáty v zastupitelstvu a Mgr. Jaroslav Poláček získal opět nejvíce hlasů
ze všech stran mimo HPZ – nás žádným uspokojením nenaplňuje. Jsme
přesvědčeni, že občané města vnímali naši předvolební kampaň jako konstruktivní, zaměřenou na další práci pro rozvoj města a pochopili, že nosným programem pro další období, a to je i v programu ostatních stran
a sdružení, by měl být Plán rozvoje města Hrádek 2015. Naše kampaň ale
přinesla i nesporná pozitiva, např. všichni občané vydražených bytů SHS
byli informováni dopisem starosty města o situaci.
Volby skončily a je zbytečné „plakat nad rozlitým mlékem“. Přesto bych
chtěl připomenout:
Zastupitelé za ČSSD patřili vždy k těm nejaktivnějším členům zastupitelstva. Bylo to v době účasti v radě i v minulém volebním období. Na
tom se ani teď nic nezmění. Jen nás mrzí, že v zájmu volebního úspěchu
dokázali představitelé HPZ právě toto zpochybňovat. A informace HPZ
o prodeji bytů v roce 1996 obsahují tolik pochybení, že jsme se rozhodli
reagovat i po volbách – článek je na jiném místě v tomto zpravodaji.
Arnošt Schierl, KSČM
Děkuji voličům za podporu. Trochu nás mrzí, že se do zastupitelstva nedostali naši nástupci, kteří již byli na předních místech kandidátky. My,
kteří již jsme, jak se říká, v letech, bychom již byli za náhradu rádi. Naším
úkolem do budoucna je, aby lidé o našich nástupcích věděli. Předpokládám, že před dalšími volbami je budeme muset více prezentovat. Obecně,
dostat mladé lidi na kandidátky je problém. Předpokládáme, že naši
zastupitelé budou pracovat v komisích a výborech a že se zapojí právě i
další lidé z naší kandidátky, kteří nebyli do zastupitelstva zvoleni. Pánové
Dajčar a Řezníček by měli být členy dopravní komise, pan Holata by měl
pracovat ve finančním výboru. Já bych se chtěl zapojit do práce kontrolního výboru, ale již pouze jako jeho člen.

Poplatky za inzerci v měsíčníku

HRÁDECKO
Rolf Bartosch, KDU–ČSL a Nezávislí
Předpokládal jsem, že k volbám přijde více lidí. Chci poděkovat všem voličům, kteří přišli volit, a těm, co nebyli, bych chtěl vzkázat, aby svého
práva volit využili v příštích volbách.

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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K prodeji bytÛ SHS
Dopis starosty města Martina Půty nájemníkům bytů ve vlastnictví SHS ze dne 17. 10. 2006
Reakce na informaci z předvolebního letáku ČSSD, vydaného v týdnu před volbami: „Po dražbě bytů SHS je 284 hrádeckých domácností v nejistotě
a řada nájemníků ani neví, že jejich byty vlastní pražská firma. Představitelé města o chystané dražbě věděli včas. Zastupitelstvo se však k projednání
této problematiky, která se týká sedminy obyvatel Hrádku nad Nisou, nesešlo. Proč? Mimo zastupitele za ČSSD se nikdo další nechtěl touto problematikou zabývat. Největší obavy měly ostatní strany z toho, že by na zastupitelstvo mohli přijít ohrožení nájemníci a vyžadovat jejich stanovisko. My
‚hlavu do písku‘ před problémy schovávat nebudeme.“
Vážení spoluobčané,
obracím se na Vás jako na nájemce bytu, který v minulosti město Hrádek nad Nisou prodalo Stavební hrádecké společnosti v rámci privatizace
bytového fondu tzv. šluknovským modelem – tj. prodej jednomu (pravděpodobně) dopředu připravenému zájemci. Vzhledem k tomu, že
v rámci své předvolební kampaně sociální demokracie zveřejnila nikým
nepodepsanou a nepravdivou informaci o tom, že nikdo kromě zastupitelů ČSSD nevyvinul v zastupitelstvu žádnou aktivitu pro zajištění Vaší
bytové jistoty, dovolte mi, abych Vás seznámil s několika fakty týkající se
dražby majetku Stavební hrádecké společnosti, za kterými si stojím, podepíši je a jsem připravený je obhajovat na veřejnosti.
1. Prodej v roce 1996 zvolenou formou organizoval tehdejší místostarosta města pan František Špalek (ČSSD).
2. ČSSD byla součástí koalice vedoucí naše město v letech 1994–1998,
kdy k prodeji bytů došlo, měla tedy možnost prosadit prodej přímo Vám,
nájemníkům. Stejně sporný byl i prodej městské teplárny, která Vás zásobuje teplem.
3. O prodeji Vašich bytů v roce 1996 hlasovali tehdejší zastupitelé –
Rolf Bartosch, Jaroslav Čarnogurský, Ing. Milan Faltus, Ing. Antonín Hančil, Jaroslav Holata , MUDr. Jaroslava Janatová, Ing. Josef Jíra, Ing. Josef
Jurek, Mgr. Ladislava Jurková, Mgr. František Maňhal, Jana Nováková,
Pavel Podlipný, Soňa Procházková, Arnošt Schierl, Vladimír Sulke, Marie
Syrová, František Špalek, Ladislav Urbánek. Zastupitelstva se nezúčastnili
zastupitelé Petr Maňhal, Helmut Řeháček a Miroslav Řezníček. Podle
informací ze zápisu o jednání zastupitelstva města dne 18. 6. 1996, kdy
tento prodej proběhl, se hlasování zúčastnilo 18 z 21 zastupitelů. Pro
15 – proti 2 – zdržel se 1. Protože zápis o hlasování při důležitých bodech
se pořizuje až v tomto volebním období, není možné napsat, kdo se skrývá
za těmito čísly.
4. Zastupitelstvo města rozhodlo v roce 1996 o prodeji 309 bytů ve 45
bytových fondech. Odsouhlasená prodejní cena byla 15,3 milionu korun,
zastupitelstvo následně odsouhlasilo dotace pro SHS v celkové výši
6,8 milionu Kč, které měly být použity na opravy prodaných bytů a domů.
Celková prodejní cena za soubor prodaného majetku tedy činila 8,5 milionu Kč. (Průměrná prodejní cena bytu tedy činila 27 tisíc Kč.)
5. Vaše požadavky na přímý prodej jednotlivých bytů nájemníkům
nebyly akceptovány.
Dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s aktivitami, které jsem ještě před
dražbou učinil z pozice starosty města. Správci konkurzní podstaty jsem
doporučil dražit majetek SHS nejprve nabídkou jednotlivým nájemníkům,
případně prodejem jednotlivých domů. Věřitelský výbor, ve kterém město
není zúčastněno, nakonec rozhodl o prodeji celého souboru majetku
veřejnou dražbou. Vyvolávací cena v dražbě za 287 bytů byla správcem
konkurzní podstaty stanovena na 56,3 milionů Kč, přičemž odhadní cena
činila pouze 53,9 miliónů Kč. Dražbou však byla nakonec dosažena cena
71,2 milionu Kč – průměrná cena jednoho bytu tedy dosáhla 248 tisíc Kč.
1. Schůzka předsedů klubů zastupitelstva se dne 24. 8. 2006 problematikou dražby zabývala a všichni předsedové klubů kromě Mgr. Poláčka
(ČSSD) svolání mimořádného jednání zastupitelstva nepodpořili, z důvodu rizikovosti a ekonomické neřešitelnosti tohoto problému. Přesto
jsem navrhl, že pokud o projednání účasti města v dražbě požádá alespoň třetina zastupitelů, svolám okamžitě mimořádné zastupitelstvo.
Všichni zastupitelé obdrželi tuto informaci formou SMS. Žádost o svolání
mimořádného zastupitelstva mi nebyla nikým, tedy ani panem Poláčkem
či jiným zastupitelem z řad ČSSD, doručena.
2. Mgr. Poláček na jednání navrhl, aby město tyto byty zakoupilo a na
celou transakci si vzalo úvěr a následně je prodalo nájemníkům. Aby se
však městu vrátily veškeré vložené prostředky, muselo by prodat všechny
byty za cenu vyšší než 248 tisíc Kč, a to z důvodu započtení nákladů na
úvěr. Za tuto cenu by muselo město prodat i byty druhé kategorie v lokalitách Dolní Suchá, Donín apod.

3. Při realizaci tohoto návrhu by město následujících deset let muselo
ročně splácet přes 10 milionů korun, čímž by mohlo dojít k situaci, kdy
v rozpočtu nebudou z tohoto důvodu finance na opravy komunikací,
údržbu a provoz škol nebo odklízení sněhu. Zcela jistě by pak město mohlo
zapomenout na dotace ze státního rozpočtu a fondů Evropské unie.
Zastavila by se také příprava a realizace nových investic a rozvojových projektů, které jsou v příštích letech plánovány – ať už se jedná o výstavbu
sociálních bytů, domu s pečovatelskou službou nebo třeba výstavby
kanalizací.
4. Celou záležitostí se také dne 31. 8. 2006 zabýval finanční výbor
města, který účast města v dražbě za stanovených podmínek jednohlasně
nedoporučil, a to včetně pana Františka Špalka, nominovaného do finančního výboru ČSSD.
5. Proběhla jednání v České spořitelně a ČSOB o možnosti zajištění
úvěru pro dražbu. Oba bankovní domy tento obchod označily za rizikový
a poskytnutí úvěru městu na nákup bytů nedoporučily.
6. Poté, co jsem veškeré informace chtěl projednat dne 18. 9. 2006 na
zastupitelstvu města, byl na návrh Mgr. Poláčka z jednání zastupitelstva
tento materiál stažen, a to hlavně proto, aby se podle slov Mgr. Poláčka
z celé kauzy prodeje bytového fondu nedělala zbytečná předvolební
politika.
Podle mého názoru byla celá situace zvážena a posouzena velmi zodpovědně. Výsledkem bylo, že se město dražby bytových domů 7. 9. 2006
nezúčastnilo. Vydražitelem se stala společnost Flats P10 z Prahy. Obavám
a pocitům nájemníků bytů bývalé SHS rozumím, nezbývá mi však než
konstatovat, že dnešní situace je přímým pokračováním původního
rozhodnutí zastupitelstva města z roku 1996. Jsem přesvědčen, že jsem
v posledních měsících učinil vše proto, aby dopady konkurzu SHS na jednotlivé obyvatele města byly co nejmenší. Dnes jsem měl první jednání
se společností Flats P10 a v těchto jednáních chci nadále pokračovat, tak
abych mohl co nejlépe hájit zájmy Vás, jednotlivých nájemníků.
Veškeré údaje v tomto dopise jsou lehce ověřitelné a podložené dokumenty. Mrzí mne, že jste byli v uplynulých dnech v rámci nekorektního
předvolebního boje záměrně nepravdivě informování. Věřím, že si na
základě informací obsažených v tomto dopise uděláte vlastní názor sami.
Martin Půta, starosta města v. r.

Odpověď J. Jurka na dopis pana starosty M. Půty ze dne
17. 10. 2006 nájemníkům bytů prodaných SHS v roce 1996.
Vážený pane starosto,
dovolte mi, abych ke skutečnostem uvedeným v bodech 1–5 Vašeho
dopisu nesouhlasil a zároveň některé další okolnosti objasnil a připomenul:
— zásadní pochybení Vámi uváděných „fakt“ je takové, že popisujete až
závěrečná jednání týkající se prodeje zmíněných bytů v roce 1996
— v témže roce při jarních jednáních ZM k privatizaci bytového fondu
města byly zastupitelstvu předloženy, pokud si dobře vzpomínám, tři
možnosti:
1. Prodej všech bytů jednomu subjektu.
2. Prodej bytů po celých domech různým subjektům.
3. Prodej bytů nájemníkům.
— tehdejším starostou a klubem ODS byl prosazován prodej jednomu
subjektu (SHS)
— klub ČSSD s tímto návrhem nesouhlasil a prosadil do usnesení s podporou zastupitelů KSČM a KDU písemné pozvání všech dotčených
nájemníků na schůzky, kde jim byly nabídnuty byty do prodeje. S ČS
spořitelnou byly předjednány i příznivější úvěrové půjčky pro nájemníky, kteří by „své byty“ kupovali.
— uskutečnily se tři schůzky s nájemníky, na dvou z nich jsem byl osobně
přítomen. Domníval jsem se, že se všichni z 309 nájemníků setkání
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—
—
—
—
—

—

—

zúčastní – jednalo se přece o jedné ze základních lidských potřeb –
o zajištění jejich bydlení! Bohužel se obou schůzek, na kterých jsem
byl přítomen, zúčastnilo dohromady pouhých ani ne třicet nájemníků!
na těchto dvou setkáních měly o koupi zájem jen tři mladší rodiny!
ostatní, většinou starší nájemníci, zájem neprojevili – neskrývali své
obavy se splácením ceny bytu s ohledem na svůj vyšší věk
projevený nezájem převážné většiny nájemníků (neúčast na schůzkách
za nezájem můžeme také považovat) o koupi tak byl pravým důvodem
pozdějšího prodeje bytů SHS v zastupitelstvu dne 18. 6. 1996
v sedmičlenné radě města měla ČSSD p. F. Špalka a J. Jurka, v jednadvacetičlenném zastupitelstvu ještě pí. J. Novákovou a nepřítomného
p. H. Řeháčka – konečnému prodeji jsme tedy již zabránit nemohli!
prodej zvolenou formou jednomu subjektu, jak správně, pane starosto,
uvádíte, organizoval tehdejší místostarosta p. F. Špalek, nikoli ovšem
proto, že by to bylo v jeho zájmu, ale proto, že tak rozhodlo zastupitelstvo a on se jako zastupitel musel jeho usnesením řídit!
na projevené obavy klubu ČSSD ze silných vazeb města Hrádku n. N.
na stavební firmu SHS a případných následků pro město při bankrotu
zmíněné společnosti se nám na ZM p. starosta Ing. M. Faltus tehdy
vysmál slovy: „To snad nemyslíte vážně, že by tak velká a zdravá firma
mohla někdy zkrachovat!“ (viz. MF Dnes 8. 2006)
z těchto a mnohých dalších důvodů bych byl rád, vážený pane starosto, kdyby nám nebyly podsouvány činy, úmysly a záměry, které nám
byly a jsou cizí. Zároveň Vás žádám o zveřejnění mé odpovědi v hrádeckém měsíčníku.
Děkuji Vám a jsem s úctou
J. Jurek, bývalý zastupitel města Hrádku n. N.

Nûmecká silnice uÏ
je u hranic
Starosta města Martin Půta se zúčastnil dalšího zasedání mezinárodní pracovní komise řešící výstavbu silničního spojení německé a české silniční
sítě u Hrádku nad Nisou. Z něj vyplývá, že termín zprovoznění silnice na
podzim 2008 není ohrožen.
Výstavba silničního napojení mostu přes Nisu na německou silniční síť
v průmyslové zóně Zittau – Weinau je již před dokončením. Spolková
vláda připravuje pokračování výstavby rychlostní komunikace od Zittau
směrem na dálnici A4. Polská strana má dokončenou projektovou dokumentaci, zahájila výkup pozemků a probíhá schvalování výstavby.
Přesto panuje podle Martina Půty důvod k jistým obavám: „Jako hlavní
problém vidím to, že doposud neproběhly důležité diplomatické kroky –
zahrnutí polsko německého hraničního mostu do příslušné mezivládní
smlouvy o hraničních mostech a také schválení nových hraničních přechodů na polské straně. To může být příčinou zdržení výstavby na polské
straně, a protože nyní jsou ve Varšavě ve vládě spíše odpůrci projektu,
mohla by to být cesta, jak otevření nového silničního spojení v Euroregionu Nisa zdržet. Přesto jsem opatrným optimistou, Polsko získalo finance,
které Česká republika a SRN na výstavbu silnice slíbily, a další zdržování
by pro Polsko mohlo skončit mezinárodní blamáží…“
Na české straně proběhne v prosinci výběrové řízení na dodavatele
české části komunikace (kruhový objezd na Oldřichovské a asi 500 m silnice na státní hranici), stavba bude zahájena na jaře 2007 a dokončena
v létě 2008. Úsek Hrádek nad Nisou – Bílý Kostel v nové trase je vyprojektován a stát nyní vypořádává vlastnictví některých pozemků. To bohužel
může výstavbu tohoto úseku výrazně pozdržet.
Vít Štrupl

Místostarostou mûsta
je Josef Horinka
Josef Horinka je jedním z šestice nových členů
zastupitelstva města. Sdružením Hrádek potřebuje změny! byl navržen do funkce místostarosty
města a na ustavujícím zasedání byl do této funkce
zvolen.
Josef Horinka je rodilý Hrádečák a zvláště příznivcům sportu jej patrně není potřeba příliš
představovat, protože působí jako předseda oddílu kopané TJ Slovan.
Je absolventem stavební průmyslovky, nyní
při zaměstnání studuje vysokou školu. Deset
roků pracoval na městském úřadě na stavebním
odboru, odkud odešel před sedmi lety do firmy
Elas. V Elasu získal řadu nových zkušeností a také si doplnil jazykové znalosti, absolvoval státní zkoušku z anglického jazyka.
Pane místostarosto, vzhledem k oboru, který jste vystudoval,
dojde k nějakým změnám v rozdělení kompetencí mezi vámi
a panem starostou?
To závisí na dohodě s panem starostou a na odsouhlasení radou města.
Každopádně, měl bych převzít kompetence po paní místostarostce a rád
bych se věnoval výstavbě.
Funkce místostarosty je v Hrádku většinou spojena se školstvím,
sportem a mezinárodní spoluprací. Můžete říci vaše představy
o spolupráci se školami?
Přiznám se, že jelikož v tuto chvíli přicházím ze soukromého sektoru, tak
moc nevím, co školství obnáší. Nicméně chci začít tím, že s panem starostou v dalších týdnech školy a školky navštívíme, pan starosta mě představí. Rád bych se s jednotlivými řediteli domluvil, jak by měla spolupráce
vypadat a jak se bude dále vyvíjet. Každopádně bych byl rád pro školství
přínosem.
V posledních čtyřech letech se v Hrádku zásadně zlepšilo vybavení pro sportování. Vidíte ještě možnosti, co zlepšit, třeba
i mimo materiální vybavení?
Myslím si, že v oblasti sportu je vždycky co zlepšovat, a je dobře, že je na
co navázat. To, že jsem v tuto chvíli předsedou oddílu kopané, a i jím
zůstanu, neznamená, že bych měl fotbalu stranit. Rád bych komunikoval
i se zástupci ostatních sportů. Pokud jde o vybavení, v uplynulých čtyřech
letech se zde podařilo vybudovat velice slušné sportovní zázemí, takže
teď už to bude více o podpoře činnosti jednotlivých sportovních oddílů
a o komunikaci s nimi.
Pokud jde o zmiňovanou oblast výstavby, určitě máte nějaké
priority…
Je potřeba dokončit nastartované projekty. Největším je v tuto chvíli
výstavba bytového domu v ulici 1. máje, o které bych měl rád přehled
a podílel se na kontrole výstavby. Čekají nás další projekty, které si město
vzalo na svá bedra a na kterých se již pracuje: rekonstrukce náměstí,
kanalizace, vodovodů. Budu se aktivně podílet na získávání financí pro
další projekty, které před námi stojí.
Dosavadní paní místostarostka se aktivně podílela na mezinárodní spolupráci. Převezmete také tuto úlohu?
Paní místostarostka zatím sama nabídla, že by se ráda podílela, respektive dokončila běžící projekty. Na dalších projektech v oblasti mezinárodní spolupráce bych se také rád podílel.

Pojmenování ulic je pﬁed definitivním schválením
Na 7. zasedání zastupitelstva města 18. září byly schváleny konečné návrhy pro pojmenování ulic. Jak bylo od začátku celého procesu hledání
názvů pro ulice v Doníně, Loučné a v Hrádku deklarováno, definitivní rozhodnutí učiní až nově zvolené zastupitelstvo města. Do konce listopadu
je tedy ještě možné podávat případné návrhy na změny. Kompletní
seznam schválených návrhů bude zveřejněn na internetových stránkách
města a na vývěskách.
Návrhy schválené zastupitelstvem vycházely ze závěrů a návrhů názvoslovné komise. Pouze v několika případech zastupitelé návrhy pozměnili.
Pro městskou část Donín byly schváleny navržené názvy s tím, že u dvou

ulic, kde byly uvedeny dva nerozhodné názvy, byly odhlasovány názvy
ul. Donínská a ul. Železná
Pro městskou část Loučná byly provedeny změny pro dva názvy ulic.
Místo názvu „Ke Šmakárně“ byl přijat název „Jižní“ a místo názvu „Průběžná“ název „Lipová“.
Na návrh obyvatel žijících v ulici za Lidovým domem by měla být
jejich ulice pojmenována společně se sousední ulicí na „Moskevskou“ na
rozdíl od návrhu komise, který zněl „Haškova“. Dále bude pojmenována
ulice u bývalého CDH názvem Husova a další návrh na pojmenování čeká
na novou spojku mezi ul. Liberecká a Oldřichovská.
Vít Štrupl
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Sbûr nebezpeãn˘ch sloÏek
komunálního odpadu

Star˘ dvÛr byl prodán

25. 11. 2006
Městský úřad ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami,
s. r. o., pořádají sběr nebezpečných složek komunálního odpadu.
Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou,
která bude přistavena podle časového rozpisu na předem označeném stanovišti. Odpady budou přebírány kvalifikovanými pracovníky SKS.
Přijímány budou následující druhy odpadů:
— Léky všeho druhu včetně mastí.
— Domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky
a ustalovače, chemické přípravky na ochranu rostlin, hubeni plevelů
a škůdců atd.). Vše řádně označené!
— Zbytky starých barev.
— Televizory, ledničky, zářivky.
— Všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků.
— Upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l).
— Olejové filtry a další zaolejovaný materiál.
Způsob přebírání odpadů:
1. Odpady budou předávány občany na označeném stanovišti osobně
pracovníkům zajišťujícím sběr. Je zde zakázáno odkládat odpady před
příjezdem mobilní sběrny!
2. Občané předloží před předáním odpadu občanský průkaz, podle kterého bude zjištěna adresa.
3. Nebude přijat odpad, který bude umístěn na stanoviště před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu.
4. Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce městského úřadu.

Starosta města Hrádek nad Nisou podepsal dne 16. 10. 2006 kupní
smlouvu na prodej nemovitostí rozestavěných budov a pozemků v lokalitě Starý dvůr. Cena za 21 bytů činí 5 850 000 Kč. Naplnil tak usnesení
zastupitelstva města, které schválilo prodej 18. 9. 2006. Kupní cena je složena v úschově u právního zástupce a bude městu uvolněna po vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Podle vyjádření zástupce společnosti Amvion, která nemovitosti koupila, se v současné době pracuje na změně některých částí projektu. Více
informací proto přineseme až v některém z dalších čísel HRÁDECKA.

Část obce
Horní Sedlo
Dolní Sedlo
Dolní Sedlo
Donín
Donín
Donín
Donín
Loučná
Loučná
Loučná
Loučná
Loučná
Hrádek
Hrádek
Hrádek
Hrádek
Hrádek
Hrádek
Hrádek
Hrádek
Oldřichov n. H.
Oldřichov n. H.
Václavice
Václavice
Václavice
Uhelná
Václavice
D. Suchá
D. Suchá
D. Suchá
D. Suchá

Stanoviště
Příjezd
autobusová otočka
8.00
hasičská zbrojnice
8.15
restaurace u Řeháčků
8.30
Sedmidubský
8.45
ZŠ
9.00
park – sběrné suroviny
9.15
Turistická – Raidl
9.30
rozcestí – Hlůže
9.45
rozcestí – Bistiak
10.00
rozcestí – Bažiny
10.15
bytovky – Peuker
10.30
restaurace Koruna
10.45
Hovorkův statek
11.00
hasičská zbrojnice
11.15
sídliště – ruská vila
11.30
Zl. výšina – park
11.45
park – 1. ZŠ
12.00
U koupaliště – zahrádky
12.15
Vádavská – plynáma
13.15
Oldřichovská – Trelleborg
13.30
restaurace
13.45
autobusová otočka
14.00
autobusová otočka – bažantnice 14.15
restaurace U Slunce
14.30
restaurace U Špičky
14.45
rozcestí – vodárna
15.00
rozcestí – pískovny
15.15
bytovky
15.30
rozcestí – Teubner
15.45
autobusová otočka
16.00
bývalá ZŠ
16.15

Odjezd
8.10
8.25
8.40
8.55
9.10
9.25
9.40
9.55
10.10
10.25
10.40
10.55
11.10
11.25
11.40
11.55
12.10
12.25
13.25
13.40
13.55
14.10
14.25
14.40
14.55
15.10
15.25
15.40
15.55
16.10
16.25

Plus bude aÏ na jaﬁe
Zatímco podle původních plánů měla stavba supermarketu Plus pod
železničním přejezdem finišovat, ve skutečnosti se teprve rozběhne.
Společnost Agile, která bude budovu stavět, očekává vydání stavebního
povolení a ihned poté je připravena začít s výstavbou. Prvním krokem
bude přeložka vedení vysokého napětí.
Stavba trvá asi 3,5–4 měsíce a jelikož do ní zasáhne zimní období, je
nyní obtížné určit, kdy bude dokončena. Nicméně podle zástupce
společnosti Agile je reálným datem první čtvrtletí příštího roku.

REALITNÍ KANCELÁ¤
Hrádek nad Nisou

Becker & spol.
Vás zve do nově otevřených prostor
v ulici Žitavská č. p. 733 (dům seniorů)
Realitní kancelář s dlouholetou praxí , bezplatný
právní servis včetně zajištění hypotečních úvěrů

Pondělí až pátek od 9 do 16 hodin
Tel./ Fax.: 485 103 479,
www.realitybecker.cz
Mobilní tel: 723 601 090, 604 225 185, 723 994 015

Společně cestou za lepším bydlením!
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Obelisk pﬁipomíná spoleãnou

minulost
Popáté se první říjnovou sobotu sešli bývalí a současní obyvatelé Kopaczowa a Oldřichova při Evropské pouti. Společný odpolední program je
obrazem opravdové spolupráce v blízkosti hranic, nejen té deklarované
různými smlouvami a formálními setkáními.
Obyvatelé obce, uměle rozdělené hranicemi, současní i ti minulí, kteří
museli po válce ze svých domovů odejít, byli nejprve svědky odhalení
trojbokého obelisku, který bude v blízkosti kostela sv. Josefa připomínat
společnou minulost Čechů, Poláků a Němců zde v blízkosti hranic. Je také
symbolem současné spolupráce mezi Hrádkem, Žitavou a Bogatynií.
Říjen si vybral jeden z mála svých studených dnů. Hrádecké mažoretky
tak vystoupily v pěkné zimě a za mrholení, zatímco v kostele sv. Josefa
pomalu začínala ekumenická pobožnost, kterou sloužili kněží z místních
farností. Počasí se podepsalo i na účasti na lidové veselici, která se
odpoledne konala v Oldřichově U Zvoníčků. Před ní ještě sehráli muži
z Oldřichova a Kopaczowa mezinárodní utkání v minikopané.
Vít Štrupl

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

·kolky bude na vycházkách vidût
Dne 25. 10. 2006 bylo do mateřských škol v Hrádku nad Nisou předáno
městskou policií celkem 16 reflexních vest – do každé MŠ 4 vesty. Tyto
vesty byly zakoupeny v rámci projektu na podporu zvýšení bezpečnosti
provozu na pozemních komunikacích s názvem „Děti – účastníci dopravního provozu 2006/2007“. Tento projekt byl zpracován Městskou policií
Hrádek nad Nisou, která jej i realizuje, a je spolufinancován z dotací Grantového fondu Libereckého kraje – Program podpory zvýšení bezpečnosti
provozu na pozemních komunikacích.
Projekt navazuje na projekt s názvem „Děti – účastníci dopravního
provozu 2004“, který byl úspěšně městskou policií realizován.
Cílem projektu je seznámit školní a předškolní mládež se situací a správným chováním v dopravním provozu, a to formou teoretické a praktické
přípravy. Toto vede ke zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích.
Součástí projektu je i instalace svislého dopravního značení v Hrádku
nad Nisou, pomocí kterého dojde ke zvýraznění stávajícího dopravního
značení, zvýšení pozornosti řidičů a podstatnému zvýšení bezpečnosti
zranitelných účastníků provozu na pozemních komunikacích, zejména
dětí. Toto značení je vytipováno na základě studie „Bezpečná cesta do
školy“.
Celkové finanční náklady na tento projekt činí 47 200 Kč. Dotace
z Grantového fondu Libereckého kraje činí 37 760 Kč a 9 440 Kč je podíl
města Hrádek nad Nisou.
Pavel Weiss,
velitel městské policie
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Do Hrádku bych se vracela vÏdycky,
i kdyby mû stûhovali…
Paní Irena Baumová převzala 28. září ocenění za svou činnost v oblasti
kultury. Příznivci divadla si určitě vybaví alespoň několik z mnoha rolí,
které ztvárnila za dobu svého hraní ve Vojanu. Do Hrádku se sice přistěhovala v roce 1945, když jí bylo deset let, ale považuje se za součást Hrádku
a jak sama říká, Hrádek miluje.
Pracovala v Pragovce, posléze v gumovce a také prodávala textil. Ke
kultuře se posléze dostala i profesí, když dělala programovou pracovnici
v DK Beseda.
Kromě divadla má ještě jednu velkou zálibu: běhání. Chodí po Hrádku,
do lesa, ale rychle. Málokdo jí stačí, takže většinou takto „běhá“ sama.
Ocenění jste dostala hlavně za vaši práci v divadelním souboru
Vojan. Jak jste se k hraní dostala?
Když jsem ještě bydlela za války jako holčička ve vnitrozemí, tak tam byla
DTJ – dělnická tělovýchovná jednota. Tam jsem poprvé hrála divadlo. To
bylo u Prahy a bylo mi asi 8 nebo 9 roků. V mých deseti letech jsme se
sem přistěhovali. Tady byl řídící pan Knop, a ten udělal pro děti velké
divadlo. Jmenovalo se to V zajetí skalních skřítků. Dvě třídy jsme v tom
představení hráli. To bylo ohromné. Ve třídách jsme navíc dělali taková
pásma nebo malá divadýlka. Vyšla jsem ze školy, a to už jsem věděla
o Vojanu. Na každé představení jsem chodila s rodiči. Pak jsem se za nimi
začala tak trošku proplétat, až jsem se ke hraní dostala v roce 1950 sama.
Takže se dá říct, že patříte k těm členům Vojanu, kteří jej zakládali.
Skoro se všemi, co jej zakládali, jsem se znala. Třeba režisér Holický, to je
ten nejlepší režisér, který tady kdy byl (a Jan Sladký je druhý). Pan
Holický mi vlastně dělal řídícího, když jsem chodila do školy do Donína.
Některé učitelky mě dopoledne učily a odpoledne jsem s nimi hrála
divadlo. Za celou mou divadelní éru jsem sehrála takových 35–40 postav.
Reprízovalo se hodně, jezdili jsme do všech možných okolních měst.
Dneska mě docela zlobí nájemní smlouva na Besedu. Ta není pěkná. Teď
je to ještě horší než dříve, protože nová smlouva je na 25 let, a to je konec
kultury tady. Kdyby tehdy nechali restauraci panu Šimáčkovi a odčlenili
od toho sál, tak bylo kde dělat kulturu. Teď dělá Honza hru na divadelní
podzim a už toho má dost, protože není kde zkoušet. Není tady nikdo
jiný, kdo by dal něco dohromady. Ale kde, když není místo. To není ono,
když se zkouší po doma. Když si představím, jaký byl v té Besedě život,
vždyť jsem tam dělala léta. Tam se pořád něco dělo.

Jak to vidíte vy, jako někdo, kdo kulturou žil a pořád žije: je
pravda, jak se říká, že kultura národa upadá?
Byla doba, kdy lidé přestali chodit do kina. Měli doma televizi a tak. Ale
oni už jsou nabažení televize, a já když potkávám lidi, kteří chodili za námi

do Besedy, tak vzpomínají, jak to bylo krásné, když za námi mohli přijít.
Že takhle sedí doma, taková bačkorová kultura. A já věřím tomu, že by
zase začali lidi chodit do kina. A věřím tomu, že kdyby tady byly zase nějaké akce a pozvali se třeba umělci z Prahy, že by se publikum našlo. Vždyť
dřív nebyl týden, aby se tady něco nedělo. Kde se mají ti mladší scházet?
Jedině v hospodách. My jsme v Besedě měli kroužky. Šachisté tam chodili, řeči se tam vyučovaly. A na sále co toho bylo. Skončily i taneční. Jsou
tady sice minitaneční, které pořádá škola, ale jinak? Kdo by to platil? Tomu
se ale taky musí někdo věnovat a musí za lidmi jít a musí chtít to udělat.
To není jenom o vyhlášení a čekání, jestli se někdo přihlásí.
Za dobu, kdy jste hrála ve Vojanu, jste určitě prošla obdobími,
kdy se dařilo více, ale i méně.
Lidé za divadlem chodili dříve daleko více. Nás bylo vždycky nejméně 30.
Hrálo se na dvě, tři skupiny. Do roku 1950, to tady byl právě pan Holický,
to bylo všecko v pořádku. Všecko šlapalo. V padesátých letech tady byl
nějaký školník, který byl politicky věrný KSČ a tak si na toho Holického
něco vymysleli a dostali ho odsud. Následovaly dva roky takové menší
stagnace. Pak se zase Vojan zmátožil, přišli mladí lidé. Soubor se na čas
rozdělil. Hrál Vulkan a Pragovka. Zatímco Vulkan měl Besedu, Praga měla
Dělnický dům. Já jsem tenkrát dělala v Pragovce. V Dělnickém domě bylo
na sále uděláno jeviště a hráli jsme tam. Byla tam ale špatná akustika, tak
jsme se nakonec stejně vrátili do Besedy. Vulkanu v té době odešel jeden
člověk a soubor nikdo nevedl. Další skupinu, Kruh 10, založila paní Stuchlíková, která nejdříve režírovala pod Vojanem. Nijak jsme nesoutěžili, ale
byly jsme vedle sebe dva soubory. Když odešla do Ústí, Kruh se připojil
k Vojanu.
Po sametové revoluci přišla doba, že najednou nebylo režisérů. Ještě pan
Sladký něco režíroval, pak se zapojil pan Horák. Už to ale není ono. Mám
pocit, že my staří jsme byli pro věc více zapálení a ti mladí tomu nechtějí
moc věnovat. Připadá mi, že by chodili tak jednou za 14 dní na zkoušku
a pak by chtěli vystoupit, ale obětovat tomu mnoho nechtějí.
Vy jste zažila tu dobu, kdy měl Vojan do roka několik premiér.
Stihli jste vůbec dělat ještě něco jiného?
Třeba estrády. Hrádek sobě se to jmenovalo. Je pravda, že tenkrát byla
potřeba i nápověda, protože to množství textů, které v tolika hrách bylo,
bylo velmi těžké se naučit… Dneska už nápověda klidně jen text sleduje.
Máte nějakou postavu, se kterou se ztotožníte nebo vás nejvíc
oslovila?
Moje parádní role byla v Domu na nebesích. Tam jsem hrála Kláru. To
bylo něco. Režíroval to Honza Sladký. Hrálo se to tady dvakrát. Poprvé
to bylo ještě za totality a pak se to hrálo beze mě, Kláru hrála Alena
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Součková. Vloni jsem si zahrála v pohádce. Zase bych hrála, ale rolí pro
starší ženskou je málo.
Hráli jste dříve taky nějaké dramatické kusy? U diváků víc zabírají komedie…
Ano. Byly tady vážné kusy. Ale větší úspěchy mají komedie. Lidi se chtějí
bavit. Obzvlášť za totality. A když se tam řeklo třeba nějaké slovo…
Měli jste s tím někdy nějaké potíže?
Ne, neměli. Ale jednou tady byl zpěvák Pepa Nos. Byl o něj tehdy zájem,
tak jsme ho sem pozvali, aniž bychom něco zjišťovali. A on byl zrovna
zakázaný. Nicméně vystoupil. Průšvih byl až potom.
Máte velkou sbírku fotografií Hrádku. Co vás k tomu vedlo,
sbírat fotografie?
Bohužel jsem začala sbírat pozdě. Nejdříve pohlednice a pak jsem si
říkala, že těch pohlednic tolik už neseženu, tak jsem začala fotografie. Kdo
co měl. Je to spousta zajímavých věcí. Jednopatrová budova spořitelny,
rakvárna na Liberecké, hospoda pod Kohouťákem. Později jsme chodili
s manželem a sháněli někde něco, abych měla ke srovnání, jak to
vypadalo dřív a teď. Stále fotíme. Taky jsem kupovala pohlednice. Nikdy
jsem to nepočítala, nicméně mám fotografií velký stoh.
Zmínila jste hospodu pod Kohouťákem. To byla doba, že se uživila taková hospoda mimo město, že tam lidé chodili. Vzpomínáte na to?
Tam to bylo veliké. Byl tam kuželník, dlouhá terasa, stoly, židle. Chlapi si
tam hráli kuželky, my jsme tam pobíhali nebo seděli s rodiči a popíjeli
limonádu. Celý Hrádek chodil na Kohouťák. Cestou za Bažinami přímo
nahoru. Dnes už tam ta cesta asi ani není. Ovšem potom kvůli hraničnímu pásmu se to muselo zbořit. Ještě teď jsou tam kameny. Hodně často
tam zajdu. Byla tam taky pitná voda, ale i to je už zničené.
Máte nějaké oblíbené místo v Hrádku nebo v okolí?
Když chodíme na houby do lesa, tak chodíme ze Sedla po pašerácké
a z pašerácké k Podkově. Kousíček za Podkovou je na levé straně ohromný
sráz, tam je smrk a ten je nádherný. To by měl být smrk roku. Ten tak
zbožňuji, že ho považuji za chrám. To je moje nejmilejší místečko. Když
jdeme na houby, tak se s ním přivítáme, a když jdeme domů, tak se s ním
loučíme.
Chtěla bych závěrem poděkovat, že jsem byla oceněna za moji činnost
v oblasti kultury, hlavně v divadle. Jsem ráda, že se nezapomíná na tyhle
staré mravenečky, kteří něco dělali pro Hrádek.
Vít Štrupl

Nûkolika slovy
Starosta města jednal se zástupci Národního památkového ústavu o dalším osudu zříceniny Azylu. Město žádalo o sejmutí památkové péče
z objektu. Podle vyjádření NPÚ bude řízení zahájeno ve chvíli, kdy bude
znám další záměr města s objektem a bude připravena projektová
dokumentace. Každopádně budou v případě nové stavby použity fragmenty původní budovy.
V ulici 1. máje začíná stavba nového obytného domu. Město uzavřelo
s ministerstvem pro místní rozvoj smlouvu o poskytnutí dotace.
Rada města schválila vyúčtování Městských slavností a Dožínek. Díky
pomoci řady sponzorů nedosáhly vynaložené náklady města ani u jedné
z akcí výdajů plánovaných v rozpočtu města. Náklady města na Městské
slavnosti byly 121 850 Kč (plánováno bylo 150 000 Kč). Na Dožínky
bylo z rozpočtu města vynaloženo 29 366,50 Kč oproti plánovaným
50 000 Kč.
Na den 28. října byl starosta města Martin Půta se svojí manželkou
Sylwií pozván na Pražský hrad na oficiální státní recepci, která se každoročně koná u příležitosti státního svátku po ukončení předání státních
vyznamenání. „Pozvání vnímám jako poděkování za přípravu návštěvy
prezidenta republiky pana Václava Klause a paní Livie Klausové v Hrádku
nad Nisou dne 6. 9. 2006. Bylo to poděkování všem, kteří se na přípravě
návštěvy podíleli, a také všem, kteří na setkání s prezidentským párem
přišli a vytvořili na něm příjemnou a přátelskou atmosféru. Bylo nám ctí,
že jsme mohli Hrádek nad Nisou reprezentovat,“ řekl starosta města
Martin Půta.
Vít Štrupl

Oslavy státního svátku
28. ﬁíjna
Pokrařování ze strany 1
Oba se při malé slavnosti v obřadní síni podepsali do pamětní knihy. Rozhovory s nimi najdete uvnitř čísla.
V patře městského úřadu byla poté vernisáží zahájena výstava dětských
prací vytvořených k příležitosti oslav vzniku samostatného československého státu.

Odpoledne byla po třech týdnech zkušebního provozu slavnostně
spuštěna největší sluneční elektrárna v České republice. Na střeše školy
T. G. Masaryka ji v průběhu letních měsíců instalovalo sdružení Via
Regia. Hlavním smyslem projektu v hodnotě 11,4 milionu Kč (z toho
8,4 mil. Kč z prostředků EU) je demonstrace dalšího z obnovitelných
zdrojů energie. Její maximální výkon je 61 kW. Předpoklad je, že za rok
vyrobí energii pro asi 20 rodinných domů. Ti, kteří se přišli na elektrárnu
podívat, měli jedinečnou příležitost vidět ji shora z plošiny. Zároveň se
mohli podívat i do „srdce“ elektrárny, které je v budově školy. Sem je přiváděn vyrobený stejnosměrný proud o napětí 24 V a přeměňován na střídavý proud, který je předáván do trafostanice společnosti ČEZ. V budově
je také k dispozici panel, který ukazuje momentální výkon elektrárny, dále
množství energie vyrobené od rána a celkové množství vyrobené energie. Přesto, že v době exkurze bylo počasí velice pošmourné, dodávala
elektrárna do sítě 8 kW energie. Za první tři týdny vyrobily solární panely
4,5 tisíce kWh elektrické energie. „Věřím, že do budoucna najde solární
energie uplatnění i při soukromých účelech, hlavně na rodinných
domcích,“ dodal při spuštění elektrárny Jaroslav Zámečník, jednatel
občanského sdružení Via Regia.
Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie – programu
Phare CBC.
Vít Štrupl
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36 let ve sluÏbû farnosti
Hrádecký farář Pavel Genrt, mezi lidmi známější jako otec Tomáš, převzal
z rukou starosty města Martina Půty v den státního svátku ocenění za
dlouholeté působení v Římskokatolické farnosti Hrádek nad Nisou a za
zásluhy při opravách a údržbě kostela Sv. Bartoloměje.
V Hrádku působíte již 36 let. Jste do značné míry výjimkou – nebývá zvykem, aby kněz v jedné farnosti působil tak dlouho. Za
tu dobu jste toho s naší farností mnoho prožil a nesmazatelně
jste se zapsal do její historie. A to se ještě staráte o další farnosti,
tj. o Chrastavu a okolí. Ocenění jste, otče, tedy dostal i za péči
o kostel a vlastně za jeho záchranu. V jakém stavu byl, když jste
přišel, a co všechno se tady za ta dlouhá léta s kostelem dálo?
Když jsem přišel do Hrádku, bylo jedním z mých prvních úkolů začít s pracemi na záchraně kostela, který je po několika stránkách jedinečnou
barokní památkou – má např. vzácné nástropní fresky, velmi cenný
oltářní obraz a zajímavá je celá stavba i její výzdoba. Při mém příchodu
stálo v kostele dřevěné ochranné lešení, aby kusy omítky nepadaly lidem
na hlavu. Ve stropě byly praskliny, v klenbách i 10 cm.
Za mého předchůdce byla sice vypracována projektová dokumentace statické záchrany. Ale od projektu k jeho realizaci bývá daleko. Potíž byla
i s tím, sehnat stavební firmu. Práci nakonec vzala jedna „přidružená
výroba“ až odněkud z Trutnovska, protože stavební podniky tehdy
nesměly takovouhle práci brát. V půdním prostoru byly do starého zdiva
navrtány díry a potom ke zdi přistavili železobetonovou zeď kolem
dokola. Pak do děr injektovali beton, takže koruna zdiva byla zpevněna.
Škvíry na klenbách zalili betonem a nad hlavní klenbou postavili lehkou
ocelovou konstrukci pro novou střešní krytinu. Tím byl kostel zachráněn.
Potom jsme opravovali poničená vitrážní okna; v místech děr byly výplně
z drátkovaného skla! Naštěstí v Novém Boru a okolí jsou firmy, které
dělají vitráže…
Pak jsme postupně opravovali fasádu. Nejdříve provizorně a teprve po
převratu v roce 1989 došlo ke kompletní výměně střešní krytiny,
klempířských prvků a fasády.
Také jsme museli vyměnit celou elektroinstalaci a osvětlení.
Došlo i na vzácné fresky z roku 1766 od Josefa Spitzera. Vůbec nebylo
čitelné, co na nich je. Vzpomínám si, že v jedné části byl vidět jenom oslík,
takže se vědělo, že jde o zobrazení „útěku do Egypta“. Restaurování první
fresky se po velkých potížích ujal se svými studenty jeden přednášející na
Akademii výtvarných umění. Studenti si na této fresce udělali diplomku
a již jako absolventi pak pokračovali na dalších freskách.
Potom jsme pokračovali s podlahou – na beton jsme dávali dlažbu, v presbytáři mramorovou – a s úpravou bohoslužebného prostoru.
V roce 2000 jsme pořídili dva nové zvony s elektrickým pohonem. Jsou
zde dnes celkem tři zvony, takže je možno denně vyzvánět.
Teprve pak se mohlo přikročit k restaurování soch, obrazů, oltářů atd.
Letos, po šesti letech práce, restaurátoři skončili s opravou hlavního
oltáře. Ten má dnes své původní barokní barvy. Nyní je restaurována
kazatelna. Jen pro ilustraci: čekají nás ještě dva boční oltáře, ale to je
zatím v nedohlednu, protože na to bude zapotřebí nejméně milion
korun. A křtitelnice… Bylo by zapotřebí, aby pomáhalo město.
Jak jste přijímán jako představitel Římskokatolické církve na
úřadech?
Na úřadech mě přijímají celkem dobře. Je to přece jen rozdíl oproti době
totality, kdy se úředníci někdy báli se mnou i promluvit. To byla jiná doba.
Třeba na školách, na úřadech, tam se objevit, to nebylo nic příjemného.
Teď mohu s klidem kamkoliv přijít.
Mnoho lidí nyní hledá, nemají leccos zodpovězeno, jiní mají různé
zábrany nebo předsudky, k Bohu, k náboženství, církvi, mnozí by chtěli
být lepší, ale neví jak. Máme svobodu, ale informace, které se k lidem
dostanou, jsou často zkreslené, nepravdivé.
Ocenění jste ale dostal na prvním místě za své působení v Římskokatolické farnosti Hrádek nad Nisou. A vy se přece nevěnujete jen těm, kteří chodí do kostela, ale zajímáte se o každého
občana našeho města?
Když jsem přišel, to bylo dva roky po Pražském jaru, učil jsem náboženství na školách: v Doníně, v Loučné, Oldřichově, Bílém Kostele, v Nové
Vsi, Chrastavě a samozřejmě i v Hrádku. Ale brzy to komunisté zakázali.
Toto vyučování bylo moc důležité.
Ale když přišla normalizace, začali nás víc a víc omezovat. Rodičům řekli,
že když budou jejich děti chodit na náboženství, nikam se nedostanou.

A když mi nedovolili učit ve školách, začal jsem učit na faře. Ani to se církevnímu tajemníkovi nelíbilo. Řekl jsem mu, že jsem tady od toho, abych
učil. Ale on mi odpověděl, že když budu učit, vezme mi státní souhlas,
a tím skončí moje působení. Začal jsem proto chodit do rodin.
Kromě učení jsem připravoval na křty, na svatby, na biřmování. To byla
také možnost, jak se dostat k lidem, i k těm, kteří nechodili do kostela.
Z hlediska kontaktu s lidmi byly důležité i pohřby. Jsou i bohoslužby, kdy
přijde do kostela více lidí, především o Vánocích. K zamyšlení lidi přivádí
i vyzvánění zvonů. Že tady jsou i jiné věci než hmotné zajištění, i když
i to je důležité. Najít správný smysl života, poctivě hledat pravdu o člověku, vědět, co je dobré a co je zlé, co prospívá a co škodí, nenapodobovat to, co špatného uvidí v televizi, mít správný poměr k rodině, naučit
se, jak dobře vychovávat své děti. Aby bylo víc lásky a méně sobectví.
Mladé generaci se nedostává křesťanské výchovy.
Teď už tady nebydlíte, ale v Hrádku býváte často.
Od roku 1994 bydlím v komunitě františkánů v Ruprechticích. Františkáni
mají bydlet ve společenství. Do Hrádku jezdím aspoň třikrát týdně.
Stalo se vám někdy, že vás třeba vyhledali lidé, kteří nechodí
do kostela, nebo lidé úplně nevěřící?
Velmi často. Měl jsem mnoho příležitostí oslovit i ty, kteří hledají nebo
neznají křesťanství. Hledající člověk přijde někdy do kostela a rád by si
pohovořil. A někdy jdu jen po náměstí a někdo mě zastaví a zavede řeč
na víru a na morálku.
Zazvoní někdy u dveří fary někdo s prosbou o pomoc?
Jistěže. Nejčastěji to jsou bezdomovci. Ale bývají to i lidé, kteří hledají,
mají různé problémy a chtějí se svěřit. Vždyť se nezajímáme jen o víru
a mravnost, ale i o sociální situace lidí. V Chrastavě působily do roku 1993
na faře řádové sestry. Pak odešly a po jejich odchodu jsme tam vybudovali charitní domov pro osamělé důchodce. Funguje, je pro 20 lidí.
Zaznamenal jste nějakou změnu po převratu? Církev tehdy
ožila. Dotklo se to nějak Hrádku?
Dotklo. Bylo tehdy více křtů, rodiče přiváděly ke křtu i větší děti. Děti začaly zase chodit na náboženství. Zase jsem se vrátil na nějakou dobu do
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škol. Musím ale říci, že to netrvalo dlouho a zájem postupně upadal. Není
to ale záležitost jenom Hrádku a naší republiky. Dochází k tomu v celé
Evropě. O tom se ví a myslím si, že to dělá starosti i výše postaveným. Pan
prezident republiky 28. října jmenoval mezi 22 vyznamenanými i dva
kněze. Jedním je opat strahovského kláštera a druhým profesor na Jihočeské teologické fakultě v Českých Budějovicích, který byl dlouho v exilu
a pomáhal církvi u nás ze zahraničí. To něco říká. Zdá se, jako by si stát
začal uvědomovat, že nám něco chybí, když se budeme zaměřovat
jenom na materiální prosperitu. Evropa má křesťanské kořeny, tuto civilizaci vybudovalo křesťanství. A jak dopadne strom, který odřízneme od
kořenů? Křesťanů je čím dál méně a muslimů přibývá. Jsou v Evropě země,
kde se na školách křesťanství neučí, ale jsou požadavky, aby se tam učil
islám. Státníci a politici stojí před velkými problémy.
Myslíte si, že pro dnešního člověka má kostel ještě nějaký smysl?
Všimněte si, jak je práh u hlavního vchodu do kostela vyšlapaný. Co generací tam nacházelo smysl života, radost z něho, životní moudrost a sílu,
kolik lidí tu bylo pokřtěno a kolik jich tu slibovalo „lásku, úctu a věrnost,
že se nikdy neopustí a že spolu ponesou všechno dobré i zlé až do smrti.“
Co teď? Někdo může namítnout, že se někteří přece rozešli. Ať se ale podívá na ty, kteří vytrvali. A takových byla naprostá většina.
Můžeme říct, že člověk je pořád stejný. Tím, že se dobře nají, že má hodně
peněz, a i kdyby ovládal celý svět, nedojde k trvalému štěstí. Potřebuje,
aby žil vskutku jako člověk, aby se ve svém životě vyznal a aby věděl, kam
jde. Jsem přesvědčen, že na tyto otázky nemůže dát nikdo lepší odpověď
než křesťanství. A hlas křesťanství je přece slyšet především v kostele.
To je naprosto základní věc, jestli člověk žije jen sám pro sebe, nebo jestli
žije i pro druhé. Nejsme jen součástí živočišné přírody, ale rozum a vůle
nás musí povznášet výš, až k Bohu, který stvořil celý svět, i nás. Popřením
tohoto Stvořitele vlastně začal dnešní úpadek. To je takový náš příspěvek
k dnešku: když udržujeme kostel, i pro budoucí generace, dáváme tím
lidem možnost dojít k pravdě a k lásce. Neděláme to kvůli budově jako
památkáři.
Chtěl byste něco vzkázat obyvatelům města?
Že je mám rád. Jsem tu pro ně a byl jsem tu pro ně, pro město a nejen
pro Hrádek, ale i pro další obce, které jsou mi svěřeny. Rád jim sloužím.
Nikomu nic nevnucuji. Ale jsem přesvědčen, že nic lepšího nemohu pro
ně dělat, než jim říkat – a pořád – totéž. Radostnou zvěst, že Kristus je syn
Boží, který se stal člověkem, za nás zemřel, otevřel brány nebe a touží po
tom, abychom tam všichni dospěli.
A když si někdo netroufá přijít rovnou na bohoslužbu, ať se aspoň zastaví
v předsíni, postojí, zamyslí se… Možná najde pokoj a přijde zas.

Orel, TJ Hrádek nad Nisou –
příspěvky členů a ostatních uživatelů na provoz sportovišť v areálu
u koupaliště 1. 11. 2006 – 31. 10. 2007
Přinášíme výběr z tabulky příspěvků, další informace v areálu Orel.
Provozní příspěvky a ceny – zima
Bruslení, 1 osoba/den (děti a mládež)
30 Kč
Bruslení, 1 osoba/den (dospělí)
50 Kč
Bruslení, rodina (1 dospělí a 2 děti)/den
90 Kč
Bruslení, permanentka na sezonu pro 1 osobu (děti a mládež) 700 Kč
Bruslení, permanentka na sezonu pro 1 osobu (dospělí)
1 000 Kč
Bruslení, permanentka na sezonu pro rodinu (2+1)
1 900 Kč
Tenis, 1 dvorec za 90 min
320 Kč
Tenis, 1 dvorec za 90 min x 6
1 800 Kč
Tenis, 1 osoba na den
160 Kč
Tenis, 1 osoba na den, 6 vstupenek
840 Kč
Dále je možné pořídit permanentky na tenis a bruslení, je možná i množstevní sleva pro více než tři současně zakoupené permanentky. K dispozici jsou celoroční permanentky na všechna sportoviště v areálu (tenis,
bruslení, minigolf, plavání).
Poplatky za ubytování (obchodní činnost)
1 lůžko v pokoji 2–3 lůžka v pokoji 4 lůžka v pokoji
1 noc
210 Kč
420 Kč
630 Kč
2 a více nocí počet nocí
Počet nocí
Počet nocí
x 200 Kč
x 400 Kč
x 600 Kč

polečenská
rubrik a
Životní výročí

Občanům, kteří v měsíci
říjnu 2006 oslavilivýznamné
životní jubileum,
srdečně blahopřejeme.

70 let
80 let

81 let
82 let
85 let
86 let
88 let
96 let

Mária Moťovská, Alžběta Vrchovská
Štefania Klimovičová,
Anna Mazáčková, Josef Kasal,
Miroslav Hynek
Marta Podaná, Zdeněk Korbelář,
Ingeborg Urbánková
Jaroslava Kotková, František Holeček,
Irmgard Šulcová
Otakar Flégl
Ilse Herbergerová, Miroslava Niklová
Božena Vavroušková
Herta Zdybelová

Vítání občánků – 7. 10. a 14. 10. 2006 byli v obřadní
síni radnice uvítáni noví občánci města:
Jan a Adam Pavelkovi, Jakub Novák, Robert Bady, Jan Hanzl, Natálie Beránková, Barbora Vodrážková, Benedikt Baumgartner, Miroslav Šotter,
Nikola Trinh, Petr Liška, Jan Vodháněl, Rostislav Patočka, Petr Feix,
Adéla Křížová, Bohuslav Tarnay, Tadeáš Vlk, Eliška Glierová, Markéta
Matyášová, Sandra Doležalová, Patrik Pöschl, Alex Weber, Natálie
Lancová, Petr Brodňanský, Jan Gábor, Jakub Roubíček, Šimon Třešňák,
Muhammad Hakimi, Nikola Kaluhová, Jiří Šimůnek, Petr Sedlický,
Karolína Vetešníková, Miroslav Řihák, Adéla Hrníčková, Patrik Grohoľ,
Matěj Minařík, Michal Štěpánek.
Marie Zimová,
SPOZ

Poplatky za užívání areálu pro kolektivy a organizace se stanoví dohodou
(starostka, sekretář).

Kontakty:
Správci areálu
Zuzana Roztočilová, Milan Mičica, Jiří Kureš
tel: 485 140 398, mobil: +420 728 697 244,
e-mail: orel.hradek@iol.cz
Starostka Orla
Naděžda Faltusová,
tel.: 602 965 921,nadafaltusova@centrum.cz
Sekretář Orla
Ing. Karel Hrdý,
tel.: 774 070 942,karel.hrdy@seznam.cz
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Ekologická v˘chova Draku, dráãku, vyleÈ
Dostali jsme nabídku k účasti na programu Střediska ekologické výchovy
v Oldřichově v Hájích – Střevlík. Protože se projekt jmenoval „Ekologická
výchova v česko-polském pohraničí“, přizvali jsme k účasti také naše partnery ze 3. s. p. v Bogatyni a z Lessinggrundschule v Žitavě. Tak pokračují
naše dřívější setkávání v projektu Sokrates.

v˘‰…

Krásné podzimní dopoledne jsme si užili na hasičské louce, kam si nás
pozvaly „dračice“ z Draka na drakiádu. Celý týden jsme se na to poctivě
chystali. Výroba takového draka dá velkou práci, takže jsme skládali,
lepili, vystřihovali, navazovali a vyvažovali. Tolik draků najednou jste
neviděli – malí, velcí, papíroví, igelitoví, s ocasem, ale i bez něj. A protože
foukalo tak akorát, podařilo se nám většinu exemplářů dostat až vysoko
do nebe. To vám byla nádhera.
MŠ Liberecká „Beruška“

Ráno 9. října jsme naložili do autobusu všechna zavazadla a vydali se
za dobrodružstvím. Byl trochu problém umístit všech 25 účastníků do
společné ložnice, ale jak se ukázalo, mělo to i své výhody. Málokde se dali
žáci tak dohromady jako tady. Znali se navzájem, bavili se, hráli si, plnili
společně úkoly a trávili spolu volný čas.
Program pro nás připravily lektorky střediska. Byly to dopolední, odpolední i večerní činnosti probíhající především v přírodě. Měli jsme velké
štěstí, protože celé dny svítilo sluníčko a bylo teplo. V jednotlivých blocích
jsme poznali část Jizerských hor, historii území, pamětihodnosti, přírodní
úkazy, ale především formou her vnímali přírodu kolem nás. K tomu nám
stačily naše smysly, někdy nám ale pomohly i mikroskopy nebo dalekohledy. Pro děti bylo velmi zajímavé lovit v rybníce vodní breberky a pozorovat vodní svět. Byly velmi překvapené, jaké živočichy nalovily a jak se
jmenují. Pozorovali jsme také ptáky v lese a určovali jejich druhy.
V areálu střediska jsou domácí zvířata. Kromě koček je tam vypasený
vepřík, ovečky, kozy a hlavně tři koně. Na program s nimi se děti těšily
celý týden. Učily se o jejich chovu, o péči o ně a za odměnu se na nich
mohly svézt. Prasátko Edunka dostává všechny zbytky, které děti nedojedí. Myslím, že na konci pobytu jí toho mnoho nezůstalo, protože pobyt
na čerstvém vzduchu a množství pohybu způsobilo, že téměř vše snědly.
Podle jídelníčku se všichni těšili na páteční oběd, protože byl kuřecí řízek.
Neměli ale moc radosti z toho, že tím jejich pobyt končí.
Pět dní uteklo velmi rychle a my se vraceli domů. Všem dětem prospěl
pobyt v přírodě bez počítače a televize. Poznaly nové kamarády a zažily
mnoho legrace. Věříme, že budou přírodu vnímat citlivěji a chovat se
k ní tak, aby ji neznečišťovali, neničili a nerušili život zvířat a drobných
živočichů.
Mgr. Věra Týřová, ZŠ Lidická

ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s.
místní jednatelství

Hrádek nad Nisou
Vás zve do nově otevřených prostor
v ulici Žitavská č. p. 733 (dům seniorů)
Komplexní nabídka pojištění
Penzijní připojištění
Klientský servis

Pondělí až pátek od 9 do 16 hodin
J. Raffel: 737 969 760,
L. Horáčková: 732 936 35,
J. Beckerová: 604 225 185, tel./fax 485 103 479

Těšíme se na Vaši návštěvu!
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Náv‰tûva ml˘na v Nûmecku
Ve čtvrtek 12. října jsme byli pozváni na návštěvu k našim německým
kamarádům. Tentokrát setkání neproběhlo. Na hranicích na nás čekal
manžel paní ředitelky z Hartavy a odvezl nás do Žitavy. V Žitavě jme se
setkali s našimi německými kamarády a autobus nás odvezl do Oderwitz.
Odtud jsme se vydali pěšky k březovému mlýnu. Bylo krásné počasí, a tak
než začala prohlídka, mohly si děti pohrát na houpačkách, průlezkách,
vylézt na rozhlednu a zahrát si společně hry.
Pak již nastal čas na prohlídku mlýna. Přivítal nás opravdový ,,pan
mlynář“. Začal vyprávět o tom, jak se obilná zrna zpracují, aby z nich byla
mouka. Děti opravdu pozorně naslouchaly, co vše se v mlýně dělalo.
Našim dětem vše překládal tatínek Nikolky Scheuflerové, kterému moc
děkujeme. Velkým zážitkem bylo i setkání se zvířátky. Mohly jsme je krmit
kaštany, žaludy, senem.
Setkání jsme zakončili pouštěním draků a hrami na louce u mlýna. Cestou domů si všichni vyprávěli o svých zážitcích a dojmech. Byl to pro
všechny moc hezký a zajímavý den, který jsme strávili s německými
kamarády, a už se těšíme na další společné setkání.
MŠ Donín

V˘let do
Oldﬁichova
v Hájích
Baťůžky na záda, do kapsy dobrou náladu a jedeme celá školička do ekologického centra
Střevlík za poznáním. Chvíli pěšky, chvíli klusem
uháníme vlakem i autobusem.
Nejprve byla zastávka přímo ve středisku, kde
nás čekalo krásné vyprávění o kouzelném ročním období, o podzimu v nádherných barvách.
Zapojili jsme se do plnění úkolů – jak vypadá
strom v různých ročních obdobích, a přiřazovali
jim listy. Poznávali jsme i listy z různých listnatých stromů a dobrou pomůckou nám byly víly
(dubová, buková, lipová…). V blízkosti stavení
bylo plno zvířátek. Viděli jsme koně, ovce, kozy
i prasátko.
Při toulkách přírodou jsme si vyrobili kouzelné
kukátko, které zároveň sloužilo jako sluchátko
a čmuchátko. Učili jsme se v lese rozhlížet kolem
sebe. Lepší počasí jsme si nemohli přát. A na
konec cesty už nás čekalo přivítání s rodiči na
vlakovém nádraží.
Děkujeme za příspěvek na tento program
městu Hrádek nad Nisou a ekologickému centru
Střevlík.
Výletníci MŠ Oldřichovská
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