roãník 18, ãíslo
bﬁezen 2009
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cena 12 Kã

Festival Jeden svût
opût v Hrádku
Potřetí letos v Hrádku proběhne filmový
festival věnovaný lidským právům Jeden
svět. Stejně jako v předchozích letech se
jeho organizace ujala ZŠ Lidická. Veřejnost bude mít možnost zhlédnout dva
snímky, další filmy jsou nachystány pro
dopolední projekci pro žáky základních
škol.
Prvním filmem, který bude promítán
24. března od 18 hodin, bude český snímek režiséra Lukáše Přibyla Zapomenuté
transporty do Estonska.
Estonský díl cyklu Zapomenuté transporty nás přivede do Jägaly, Talinu
a Erady. V roce 1942 z terezínského
ghetta vyjel transport s hrdinkami tohoto
filmu, židovskými dívkami z Protektorátu
Čechy a Morava, na východ přes Rigu
do Estonska. Dokument, v němž vyprávění pamětnic doprovázejí archivní
dokumenty, fotografie, originální zvuky
a působivá hudba Petra Ostroucha,
ukazuje nevšední přátelství skupiny mladých dívek a žen, do jejichž dospívání
vstoupila druhá světová válka. Za jejich
vzpomínkami se formuje podoba netradičního rodinného modelu, který jim
v menších koncentračních a pracovních
táborech umožnil přežívat. Dokument
tak ukazuje jeden z paradoxů války:
z popření všech humánních konceptů
může vyrůstat ryzí forma lidského přátelství založená na nesobecké lásce a pomoci.
Helena Třeštíková je známá jako
autorka tzv. časosběrných dokumentů,
ve kterých sleduje osudy lidí. Její nejnovější dokument René se bude v Hrádku
promítat 25. 3. od 19 hodin. Helena Třeštíková v něm sleduje dvacet let života
dnešního třicátníka Reného Plášila, který
se od svých šestnácti let pravidelně vrací
za mříže pro vloupání a krádeže. Řídí se
jednoduchým krédem: „Co mají jiní za
dlouhá léta šetření, můžu já mít hned.“
Pokračování na straně 7

V březnovém čísle:
—
—
—
—
—
—

Eurnet.cz
I Hrádek bojuje s dlužníky
MŠ Donín
Weekend 2009
Bowlingová liga
Příloha: Jonsdorfské skalní
město

Îitavská a Václavská projdou
bûhem roku promûnou
S přicházejícím jarem začne realizace projektu, který zásadně změní vzhled ulic Žitavská a Václavská.
Na projekt s poměrně dlouhým názvem „Zlepšení dopravní dostupnosti mezi městy Hrádek nad Nisou,
Bogatynia a Heřmanice v česko-polském příhraničí“ získal Hrádek nad Nisou dotaci z evropských fondů
ve výši 1 mil. eur.
Projekt zahrnuje rekonstrukci povrchů vozovek,
chodníků a veřejného osvětlení v celém úseku, úpravu
křižovatek, rekonstrukci inženýrských sítí ve Václavské ulici
a obnovu aleje v zastavěné
části Žitavské ulice. Jeho realizací se zlepší nejen vzhled
ulic, ale také bezpečnost
řidičů, chodců a cyklistů.
Nové přechody pro chodce
a místa pro přecházení
budou clonově nasvícena,
budou vymezeny samostatné cyklistické pruhy.
Žitavská a Revoluční ulice
Rekonstrukce se dotkne celé Žitavské ulice od hraničního přechodu až po křižovatku s Revoluční ulicí.
Povrch prvního úseku od bývalého hraničního přechodu po kruhový objezd opraví Ředitelství silnic
a dálnic z vlastních prostředků. Druhý úsek od kruhového objezdu po Lidový dům dostane nový
povrch.
Pokračování na straně 7

Nov˘ kabát pro dÛm na námûstí
Město je vlastníkem čtyř domů na náměstí. Kromě samotné radnice a domu kultury Beseda to jsou ještě
domy č. p. 70 a 71. Dům s hrázděním (č. p. 71) čeká letos rozsáhlá rekonstrukce, která jej přemění v Multifunkční centrum Trojzemí. Zkrátka ale nepřijde ani sousední dům č. p. 70, na kterém bude letos opravena
fasáda a okna.
Původní podoba domu v roce 1900
Dům, který tvoří nároží náměstí, je
poměrně veliký objekt – zahrnuje nejen
stavbu, kde se nyní nachází prodejna Jednoty, ale pokračuje až k nynější prodejně
pečiva Šumava. Skládá se vlastně ze tří
částí, které také postupně vznikaly. Nejstarší je část na náměstí, která původně
bývala o jedno patro nižší. Na začátku
20. století byl dům zvětšen o nárožní
věžičku a zvýšen o patro. Tato část byla
dokončena v roce 1906. Nejnovější přístavbou je krajní dům na Liberecké ulici,
ve kterém je nyní prodejna pečiva.
Pokračování na straně 6

Vaše náměty, příspěvky a připomínky posílejte na e-mail: zpravy@hradeknadnisou.cz, tel./fax: 482 720 170
nebo písemně na MěÚ paní Půtové. Můžete také využít schránku ve vstupní chodbě MěÚ. Internetová
podoba časopisu vychází na www.hradek.cz. Uzávěrka dubnového čísla je 24. 3. 2009. Časopis se objeví
na pultech prodejen okolo 7. 4. 2009.
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Informace
z
radnice
Usnesení rady mûsta

3. schůze rady města
3. schůze rady města v roce 2009 konaná dne 4. února se zabývala těmito
záležitostmi:
— schválila text vyjádření k příloze předkládané organizací Člověk v tísni,
pověřila odbor dotací a kultury znění tohoto vyjádření připravit
v konečné podobě jako oficiální dokument města
Komentář: Organizace Člověk v tísni mimo jiné pomáhá v lokalitách
s velkým počtem obyvatel z tzv. znevýhodněných skupin. Pro svou činnost potřebuje vyjádření obcí, které pomoc mohou využít. V Hrádku
se jednalo o lokalitě Dolní Suchá.
— vzala na vědomí informaci finančního odboru o úhradě pohledávky
žalobce ve výši 33 400 Kč na základě rozhodnutí okresního soudu
a uložila odboru investic a správy majetku oslovit dodavatele zimní
údržby v r. 2003 s návrhem na úhradu škody vzniklé městu Hrádek
n. N. z důvodu neplnění povinností při zimní údržbě
Komentář: V roce 2003 došlo v zimním období k úrazu na komunikaci
v majetku města. Soudem přiznaná částka byla uhrazena a úhrada
škody vzniklé městu bude požadována po dodavateli zimní údržby
v roce 2003.
— schválila projektový záměr a realizaci projektu včetně podání žádosti
o dotaci na projekt „Projektová dokumentace na zvýšení bezpečnosti
zranitelných účastníků provozu na pozemní komunikaci – Liberecká“
Komentář: Viz usnesení zastupitelstva.
— pověřila místostarostu města Josefa Horinku k podání odvolání
proti rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu týkající se rozšíření kapacity DDM
Drak
Komentář: O navýšení kapacity DDM Drak žádal z důvodu otevření
Klubu mládeže v loňském roce.
— vzala na vědomí podané nabídky a vyhodnocení nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu s názvem: Zpracování plánu v rámci projektu
„Spolupráce při vytváření plánů rozvoje nemotorové dopravy“
a schválila pro realizaci dodavatele Ing. Jiří Rutkovského za celkovou
cenu 275 000 CZK dle podané nabídky
— schválila projektový záměr města Hrádek nad Nisou a realizaci projektu včetně podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce parku
na Dolním náměstí – Hrádek n. N.“
Komentář: Viz usnesení zastupitelstva.
— vzala na vědomí informaci o porovnání nájmů nebytových prostor
v objektu č. p. 70 a 71 na Horním náměstí v Hrádku nad Nisou
Komentář: Nájemné za nebytové prostory ve zmíněných domech se
značně liší – pohybuje se od 421 po 4 338 Kč za m2 za rok. Oba domy
budou letos rekonstruovány. Prodejna Jednoty změní dispozici tak,
aby v prostoru, kde se dnes prodávají lahůdky, mohla být umístěna
trafika. Zároveň proběhne rekonstrukce prodejny na náklady Jednoty.
Zároveň bude zvýšeno nájemné na asi 1 000 Kč za m2 za rok.
— vzala na vědomí informaci o prodaných a volných zahrádkách na
p. p. č. 1 498 v k. ú. Hrádek nad Nisou (za Pragovkou) a uložila odboru
investic a správy majetku do 4. 3. 2009 předložit seznam ohledně projednání prodeje pozemků v této lokalitě
— po projednání schválila jako zhotovitele akce „Hrádek nad Nisou, ulice
Oldřichovská – inženýrské sítě pro 2 rodinné domy“ firmu JOSTAV,
spol. s r. o., Stráž nad Nisou, za cenu 418 127 Kč včetně DPH.
4. schůze rady města
4. schůze rady města v roce 2009 konaná dne 18. února se zabývala těmito
záležitostmi:
— schválila po projednání dotaci ve výši 10 000 Kč pro pana Pavla
Boumu na sportovní činnost a přípravu na sezónu 2009 v motocyklovém sportu z grantového programu města dle důvodové zprávy na
základě sportovních výsledků v r. 2008
Komentář: Rada města podpořila z grantového programu loňského
vítěze Přeboru ČR přes 600 cm3.
— schválila zřízení devizového účtu u České spořitelny, a. s., k projektu
Zlepšení dopravní dostupnosti mezi městy Hrádek nad Nisou (CZ),
Bogatynia (PL) a Heřmanice (CZ) v česko-polském příhraničí
Komentář: Prostředky pro realizaci tohoto projektu budou městu
poskytovány v eurech, proto bylo nutné zřídit devizový účet.
— souhlasila s konáním Hrádeckého rockového léta dne 13. června 2009

bﬁezen 2009

—
—

—

—
—
—

—

—

—
—

—

—
—
—

—
—

v čase od 15 do 3 hodin a uložila odboru kultury a dotací informovat
o akci sousední obce
schválila záměr užívání celého prostranství Hasičské louky za účelem
hostování lunaparku p. Josefu Novotnému na akci Hrádecké slavnosti
a Bartolomějská pouť 28.–30. 8. 2009
schválila vypsání výběrového řízení v rámci projektu „Revitalizace
historického centra v Hrádku nad Nisou“ na dílčí veřejnou zakázku
malého rozsahu na služby: prováděcí dokumentace a autorský dozor
projektu „Revitalizace historického centra v Hrádku nad Nisou“
Komentář: Projekt revitalizace historického centra má hotovou dokumentaci pro stavební povolení, nyní se připravuje prováděcí dokumentace.
souhlasila s uzavřením veřejnoprávní smlouvy v souladu s ust. § 63
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, mezi městem Hrádek nad Nisou a obcí
Rynoltice k zajištění výkonu přenesené působnosti v rozsahu stanoveném § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, na dobu neurčitou
Komentář: Na základě veřejnoprávní smlouvy bude město vykonávat
agendu spojenou s rušením údajů o trvalém pobytu.
vzala na vědomí návrh provedení rekonstrukce fasády na č. p. 70 dle
zpracované projektové dokumentace AGORA Liberec (rozvinutý
pohled rekonstrukce fasády domu č. p. 70)
vzala na vědomí návrh provozního rozdělení objektu Beseda a uložila
odboru investic a správy majetku předložit další podrobný návrh
řešení rozdělení DK Beseda
vzala na vědomí informaci o záměru odkoupení budovy č. p. 668
včetně pozemku p. p. č. 419/3 a uložila starostovi města na základě
znaleckého posudku Ing. Z. Procházky nabídnout vlastníkovi objektu
a pozemku, který je bez sjednaného přístupu, cenu dle znaleckého
posudku v celkové výši 256 220 Kč
Komentář: Jedná se o tzv. plynárnu za budovou Policie ČR.
schválila předložený návrh oprav komunikací dle předloženého
návrhu a uložila odboru investic a správy majetku doplnit ceny projednané s dodavatelem oprav a údržby komunikací a vypsat výběrové
řízení na rekonstrukci komunikace Písečná a Polní
schválila předložený návrh k realizaci obnovy zeleně v lokalitě Nádražní – hřiště u ZŠ TGM, dle předloženého návrhu f. Bursík
Komentář: U hřiště byly v období vegetačního klidu poraženy
poškozené stromy – kaštan a topol. Oba budou nahrazeny vhodnými
dřevinami.
schválila předložený návrh umístění dopravní značky povinná zimní
výbava v ul. Rynoltická a uložila odboru investic a správy majetku
provést legislativu
souhlasila s udělením licence k provozování vnitrostátní veřejné
linkové osobní dopravy na lince č. 540 120 Hrádek nad Nisou – Horní
Sedlo – Dolní Suchá – Rynoltice – Stráž pod Ralskem s platností od
8. 3. 2009
Komentář: Na uvedené lince přibyla zastávka u pošty.
schválila návrh dohody o ukončení smlouvy o provozování veřejného
pohřebiště, která byla uzavřena mezi městem Hrádek nad Nisou
a Severočeskými komunálními službami, s termínem ukončení
28. 2. 2009
Komentář: Agendu převzal od 1. 3. 2009 odbor investic a správy
majetku.
vzala na vědomí stížnost občanů ze Zlaté výšiny ohledně komunikace
a veřejného osvětlení
po projednání schválila uzavření mandátní smlouvy s Františkem
Zuskou – E-Zu, Hrádek nad Nisou na poradenství v energetice pro
město Hrádek nad Nisou a příspěvkové organizace města
po projednání schválila jako zhotovitele projektové dokumentace na
akci „Hrádek nad Nisou, ul. Zahradní – komunikace a inženýrské sítě“
firmu NÝDRLE – projektová kancelář, za celkovou cenu 436 135 Kč
včetně DPH a uložila finančnímu odboru zahrnout finanční náklady
z fondu rozvoje majetku a zahrnout je do změny rozpočtu města
Hrádek nad Nisou
schválila firmu KODAP, s. r. o., společnost pro daňové poradenství, jako
poskytovatele daňového, účetního a ekonomického poradenství ve
věci DPH města Hrádek nad Nisou pro r. 2009
schválila uzavření podnájemní smlouvy mezi Pekařství Šumava group,
a. s., Jablonec nad Nisou a Jednotou, spotřební družstvo, Liberec
na období 1. 3. 2009–31. 5. 2009 a uložila odboru investic a správy
majetku zveřejnění uvolněného prostoru po Pekařství Šumava od
1. 6. 2009.
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Ze zasedání zastupitelstva mûsta

1. zasedání zastupitelstva města
1. zasedání zastupitelstva města v roce 2009 konané dne 28. 1. se zabývalo
těmito záležitostmi:
— schválilo doplnění členů Osadního výboru Oldřichov na Hranicích
ve složení: Michal Málek, Vladislav Řípa, Patrik Knap a Jakub Mazánek
— schválilo znění Grantového programu města Hrádek nad Nisou na rok
2009 včetně podmínek a postupů pro podávání žádostí o finanční
příspěvky do jednotlivých příspěvkových programů dle tohoto znění
— schválilo vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku „Správa
a údržba veřejného osvětleni v majetku města Hrádek nad Nisou“
zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona O veřejných zakázkách
— schválilo změnu rozpočtu č. 6 pro rok 2008. Celková výše rozpočtu činí
147 166 484 Kč.
2. zasedání zastupitelstva města
2. zasedání zastupitelstva města v roce 2009 konané dne 25. 2. se zabývalo
těmito záležitostmi:
— schválilo vypsání výběrového řízení pro podlimitní veřejnou zakázku
na stavební práce s názvem: Zhotovitel stavby v rámci projektu „Zlepšení dopravní dostupnosti mezi městy Hrádek nad Nisou (CZ) –
Bogatynia (PL) a Heřmanice (CZ) v česko-polském příhraničí“
— schválilo zveřejnění prodeje bytové jednotky č. 292/3 o vel. 1+3 s příslušenstvím v podkroví domu Smetanova ul. č. p. 292, Hrádek nad
Nisou, včetně podílu 1154/4050 na společných částech domu, vedlejší
stavby, venkovních úprav a pozemku na p. č. 522 v k. ú. Hrádek nad
Nisou, za minimální nabídkovou cenu 417 680 Kč, formou obálkové
metody
— schválilo příspěvek žadatelů na úplnou úhradu nákladů na pořízení
změny územního plánu města Hrádek nad Nisou (ÚPNSÚ) ve výši:
25 000 Kč (v případě pozemku do 2 000 m2) , resp. 35 000 Kč (v ostatních případech). Záloha bude splatná před zahájením prací na pořízení změny (resp. při podání žádosti o změnu), nejpozději však před
jednáním zastupitelstva. V případě, že zastupitelstvo pořízení změny
neschválí, bude záloha žadateli vrácena nejpozději do 30 dnů po jednání v zastupitelstvu města.
V případě schválení úplné úhrady nákladů na pořízení změny bude se
žadatelem uzavřena dohoda o úplné úhradě nákladů. K doplatku
bude žadatel vyzván po předložení faktury od zpracovatele změny
(vyúčtování skutečných nákladů) a musí být uhrazen před konečným
schválením (projednáním) změny v ZM. Výše zálohy je současně částkou nejnižší možnou za pořízení změny ÚP.
Součástí pořízení změny územního plánu je i grafické zpracování
změny ÚP.
Komentář: Zastupitelstvo schválilo postup, který bude uplatňován
v případě dalších žádostí o změny územního plánu. Zároveň byl změněn pořizovatel změn územního plánu, protože již projednávané
změny neprobíhaly v odpovídajících termínech.
— schválilo v souladu s §120 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích pana Jakuba
Mazánka předsedou Osadního výboru Oldřichov na Hranicích
— schválilo doplnění členů Osadního výboru Dolní Sedlo ve složení:
Miloš Tlustý a Richard Vietze
Komentář: Doplnění proběhlo na základě doplňovacích voleb, které
se konaly v únoru.
— schválilo projektový záměr města Hrádek nad Nisou a podání žádosti
o dotaci na projekt „Rekonstrukce parku na Dolním náměstí – Hrádek
nad Nisou“, který je podáván v rámci Programu rozvoje venkova ČR
na období 2007–2013, osa IV Leader
Komentář: V případě úspěšné žádosti město získá pro svůj „Projekt
roku“ prostředky až ve výši 90 % formou dotace a ušetří tím peníze
z rozpočtu města.
— schválilo projektový záměr města Hrádek nad Nisou a realizaci projektu včetně podání žádosti o dotaci na projekt „Projektová dokumentace na zvýšení bezpečnosti zranitelných účastníků provozu na
pozemní komunikaci – Liberecká“, který je podáván v rámci Programu
č. 20 – Program rozvoje Libereckého kraje ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
Komentář: Záměrem města je vybudovat oboustranné chodníky
v horních částech Liberecké ulice – v místech, kde nyní chybí, dále
vybudování přechodů pro pěší včetně clonového nasvícení a vybudování nového chodníku od železničního přejezdu k trafostanici. Na
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zhotovení projektové dokumentace pro tento záměr město žádá
o dotaci Liberecký kraj.
souhlasilo s přihlášením Základní školy praktické a Mateřské školy, Hrádek nad Nisou – Loučná, Hartavská 220, příspěvková organizace, do
projektu „Přípravné třídy Libereckého kraje – nově“
Komentář: Cílem projektu je zlepšit podmínky pro výuku dětí se specifickými vzdělávacími potřebami, zvyšování kompetencí pedagogických
pracovníků, rozvoj poradenství a asistenčních a speciálně pedagogických služeb. ZŠ Loučná do žádosti o grant vstupuje jako partner školy
v České Lípě.
schválilo projektový záměr města Hrádek nad Nisou a realizaci
projektu včetně podání žádosti o dotaci na projekt „Czech POINT –
Hrádek nad Nisou“, který je podáván v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní ose: 2 – Zavádění ICT v územní veřejné
správě
Komentář: Předmětem projektu je upgrade stávajícího pracoviště
Czech Pointu na městském úřadě, zahrnující zejména vybavení výpočetní technikou.
schválilo projekt „Regenerace panelového sídliště Pod Tratí – Hrádek
nad Nisou“ a předložení projektové žádosti do podprogramu „Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2009“ v termínu do 4. 3. 2009,
kde je žadatelem město Hrádek nad Nisou. Schválilo závazek předpokládaného spolufinancování daného projektu z vlastních prostředků
žadatele, který je ve výši min. 50 % rozpočtových nákladů akce.
Komentář: O dotaci na projekt město neúspěšně žádalo již v loňském
roce (úspěšné bylo pouze v případě sídliště Liberecká). Žádost nyní
podává opakovaně.
schválilo projekt „Cyklostezka NISA, úsek Dělnický dům – Luční“
a předložení projektové žádosti do programu Státního fondu dopravní
infrastruktury pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek, v termínu do 10. 3. 2009, kde žadatelem je město Hrádek nad Nisou. Schválilo závazek předpokládaného spolufinancování
daného projektu z vlastních prostředků žadatele, který je ve výši min.
35 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů.
Komentář: Jde o cyklostezku, která by souběžně s vnitřním městským
obchvatem propojila křižovatku u Dělnického domu s Luční ulicí.
Odhadované náklady se pohybují ve výši 4,5 mil. Kč.
schválilo projektový záměr města Hrádek nad Nisou a realizaci projektu včetně podání žádosti o dotaci na projekt „Most na Trojzemí dokumentace ke stavebnímu povolení“ do programu přeshraniční
spolupráce 2007–2013 do Fondu mikroprojektů (Fond malých projektů Euroregion Nisa sasko-český program). Schválilo závazek předpokládaného financování daného projektu české strany ve výši max.
do 15 tis. eur, které bude dle podmínek tohoto fondu nastaveno na
podíl žadatele ve výši min. 15 % a výše dotace bude max. 85 % z uznatelných celkových výdajů.
Komentář: Cílem projektu je pořídit projektovou dokumentaci pro stavební povolení budoucího mostu na Trojmezí. Vlastní podíl by město
mělo získat jako příspěvek svazku tří měst a v konečném účtování by
měl projekt město stát minimum finančních prostředků.
schválilo navýšení příspěvku občanskému sdružení OREL na 230 000 Kč
za podmínky, že občanské sdružení OREL zajistí bezplatný vstup na
všechna sportoviště, mimo bowling, pro děti a mládež do 18 let
po projednání neschválilo souhlas s připojením města Hrádek nad
Nisou k akci na podporu kampaně Vlajka pro Tibet
Komentář: O připojení města k akci Vlajka pro Tibet rozhodla rada
města na své schůzi 4. 3.
vzalo na vědomí informaci United Globell Company, a. s., o záměru
výstavby bytového domu v Hrádku nad Nisou
Komentář: Společnost United Globell Company má zájem o výstavbu
bytového domu v prostorách bývalého Hovorkova statku (u Dolního
náměstí). Vzhledem ke stávající situaci na trhu s nemovitostmi společnost hledá jiný konstrukční stavební systém, který by celý projekt
zlevnil a umožnil tak jeho realizaci.
vzalo na vědomí informaci o obecně závazné vyhlášce o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Komentář: Viz samostatný článek.
vzalo na vědomí informaci jednatelky TS Hrádek, s. r. o., o uhrazení
poslední splátky za nafukovací halu W3-ISO, která byla zakoupena
1. 12. 2001
schválilo uzavření předložené smlouvy mezi obcí Rynoltice a městem
Hrádek nad Nisou o odchytu psů na území obce Rynoltice.
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Nov˘ vedoucí odboru investic
a správy majetku

Projekt „Krize je v˘zva“
zaãíná

Od začátku roku má nového vedoucího
odbor investic a správy majetku města. Ve
výběrovém řízení se jím stal Ing. Petr Donát.
Ing. Donát bydlí v Liberci. Je absolventem Vojenské akademie Brno. 17 let sloužil v Armádě České republiky na různých
manažerských pozicích. Po reorganizaci
ředitelství logistické zdravotnické podpory ve Staré Boleslavi dostal v armádě
jiné pracovní nabídky, které ale z důvodu
dojíždění nevyužil. Protože v té době bylo
již delší dobu neobsazeno místo vedoucího odboru investic a správy majetku
v Hrádku, přihlásil se do výběrového
řízení, ve kterém byl vybrán jako nejvhodnější uchazeč.
„I po dvou měsících na městském úřadě se dá říci, že se ještě rozkoukávám. Práce v armádě má svoje specifika, ale tady je práce mnohem
více. Chtěl bych, aby odbor fungoval tak, aby lidé viděli, že město vzkvétá
a že peníze vkládané do rozvoje a údržby městského majetku jsou účelně
proměněné,“ říká Petr Donát.
Odbor, který Ing. Donát řídí, se momentálně zabývá projektovou
dokumentací pro revitalizaci Horního náměstí, pokračováním zasíťování
pozemků na Zlaté výšině, připravuje se rekonstrukce domu č. p. 70 na
Horním náměstí, projektové dokumentace pro cyklostezky Lužické hory
a Dělnický dům – Luční, revitalizace sídliště Pod Tratí a zanedlouho začne
vlastní rekonstrukce silnice Hrádek – Bogatynia, která se v Hrádku
týká Žitavské, Václavské a křižovatek na těchto ulicích. Nově má odbor
na starosti agendu hřbitovů.

Více jak 70 uchazečů o zaměstnání dostane příležitost zúčastnit se projektu, který se snaží rychle reagovat na rostoucí míru nezaměstnanosti.
Liberecký úřad práce ve středu 18. 2. 2009 představil na tiskové konferenci společně se starosty nejvíce postižených oblastí program, který
má pomoci obětem současné krize.
V šesti nejvíce postižených městech proběhne od března do května
poradenský program zaměřený na získání základních znalostí a dovedností v oblasti vyhledávání vhodného zaměstnání, sebeprezentace
a obsluhy PC.
„Důležitá pro nás byla rychlost reakce na změnu, která nastala,“ prohlásila ředitelka Úřadu práce v Liberci Kateřina Sadílková. Vyzdvihla zároveň
spolupráci s místní samosprávou, která výrazně pomohla tím, že programy mohou být realizovány i přímo v daných oblastech. Podle ní by
mohlo v letošním prvním čtvrtletí přijít v kraji o práci až 1 600 lidí.
Liberecký úřad práce připravuje na druhé čtvrtletí spuštění ještě dalších
čtyř projektů za zhruba 80 milionů korun, které mají lidem při hledání
nového uplatnění pomoci. Mimo ministerstvo práce a sociálních věcí se
na jejich financování bude podílet i Evropská unie. Tyto projekty jsou
určeny pro lidi nad 50 let, mladé nezaměstnané do 20 let, postižené
a matky po mateřské dovolené.
„Vítám skutečnost, že se úřad práce snaží pružně reagovat na nárůst
nezaměstnanosti v Hrádku nad Nisou a okolí. Podle informací by projekt
měl proběhnout brzy a budou na něj navazovat i další programy, které
by měly zvýšit šance nových nezaměstnaných při hledání nového pracovního místa,“ dodává starosta města Martin Půta.
Projekt Krize je výzva odstartoval 3. března v Hrádku. V donínské škole
začal kurz obsluhy PC, který vede společnost Attest. Další obdobné
programy proběhnou ve Frýdlantě, v Novém Městě pod Smrkem, v Jablonném v Podještědí, Českém Dubu a Chrastavě.

Vít Štrupl

Krize? Krize! Jak to v KSM pﬁeÏijeme?
Veřejnost přestala kupovat nová auta. Většina našich výrobků míří na automobilový trh a nedostatek poptávky po nových autech zasáhl proto také
náš závod. Ostatně nejsme žádnou výjimkou, podobný osud postihl drtivou většinu našich konkurentů.
Nejkritičtější situaci jsme prožívali v prosinci a v lednu. Nyní, na konci
února, se stav našich zakázek stabilizoval – neklesá z týdne na týden jako
dříve. Dokonce zaznamenáváme lehké navýšení potřeb našich zákazníků
u dílů pro malá auta. Vyjádříme-li to čísly, bude naše situace vypadat
následovně: v prosinci a lednu jsme prodávali o 40 % méně, než jsme
původně plánovali. Nyní v únoru prodáváme o 20 % méně. Stejnou úroveň prodeje očekáváme v dubnu a v květnu.
Takový pokles zakázek je pro každou společnost dlouhodobě smrtelný,
pokud se nepřizpůsobí novým podmínkám. Jak jsme se s takovým poklesem vypořádali v KSM Castings CZ, a. s.? Od listopadu loňského roku probíhá krizový program snižování nákladů ve všech možných i nemožných
oblastech. Nemůžeme hospodařit s deficitem jako rozhazovačný stát,
a co si nevyděláme, to, celkem logicky, nemůžeme ani utratit. Mnoho
zakázek, které jsme zadávali našim dodavatelům, jsme začali zajišťovat
vlastními silami. Mnoho služeb, které jsme využívali, jsme museli výrazně
omezit nebo úplně zrušit. Bohužel se snižování nákladů muselo dotknout
také snížení počtu zaměstnanců. Z původních 295 pracovníků v listopadu
až na 233 pracovníků v lednu. V současné době zaměstnáváme 238 pracovníků. To znamená, že během února jsme 5 zaměstnanců přijali. S tímto
počtem lidí počítáme i v dalších měsících. Nadále vyrábíme v nepřetržitém provozu. Potřeby některých zákazníků a tím i vytížení některých pracovišť je takové, že nemůžeme výrobu zkoncentrovat pouze do pěti dnů
pracovního týdne.
V tomto nelehkém období nám výrazně pomáhají nové díly, které od
ledna začínáme sériově dodávat. Mimo jiné i pro ně jsme v minulém roce
investovali do nové výrobní haly a do nových strojů. Celkem jsme v loňském roce pro rozvoj společnosti a pro zajištění naší budoucnosti utratili
175 mil. Kč. Nyní bude pouze na nás se s novými technologiemi a novými
výrobky vypořádat ke spokojenosti našich zákazníků.
Každá změna je současně výzva. Současná situace na nás klade vysoké
nároky a tlak na výkon se stále stupňuje, je to však také příležitost se

v mnoha činnostech zlepšit, změnit některé pracovní postupy a návyky.
Já pevně věřím, že se s novou situací vyrovnáme a že z této krize vyjdeme
silnější, pružnější a stabilnější.
Pavel Gorčica,
člen představenstva KSM Castings CZ, a. s.

Fotografie odchycen˘ch
zvíﬁat budou na internetu
Jedním z úkolů, které zajišťuje městská policie, je odchyt toulavých a opuštěných zvířat. Tuto činnost obstarávají pracovníci, kteří úspěšně absolvovali odborný kurz. Většinou je odchyt prováděn na základě upozornění
občanů, bez nichž by strážníci informace o pohybu zvířat těžko získávali.
Jen v loňském roce městská policie vyjížděla ke 113 případům, kde hrálo
roli zvíře. Část ze zákroků se týkala odklízení mrtvých zvířat, 23 zvířat ale
skončilo po odchytu v útulku pro opuštěná zvířata v Ostašově.
Zacházení se zvířetem má svá pravidla – během odchytu, který je prováděn s pomocí speciálních rukavic, sítě, odchytové tyče, podběráku,
uspávací pasty, případně i narkotizační foukačky, i po něm – pravidla
respektují zákon na ochranu zvířat.
Odchycené zvíře může být dočasně umístěno v kotci, který má městská policie k dispozici. V případě psů, u kterých se nepodaří zjistit
majitele, bude jejich fotografie zveřejněna na městských internetových
stránkách po dobu jejich umístění v kotci. Pokud se ani potom nepodaří
chovatele zjistit, bude pes umístěn v útulku, případně může být
nabídnut občanskému sdružení, které se zabývá plněním úkolů ochrany
zvířat.
V případě, že bude potřeba vynaložit prostředky na ošetření zvířete
veterinářem, hradí je zjištěný chovatel zvířete. V případě zvířat bez zjištěného majitele nese tyto náklady město.
Pravidla pro odchyt zatoulaných zvířat schválila 4. března rada města
a v kompletním znění jsou k dispozici na internetových stránkách města.
Vít Štrupl

5

Poskytování dal‰ích sluÏeb
obyvatelÛm DPS
Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou připravila v roce 2008 pro obyvatele domů s pečovatelskou službou zjednodušení řízení spojeného s užíváním bytů. Rozšířením své doplňkové činnosti mohla organizace převzít
k 1. 1. 2009 správu a údržbu bytů v ulici Nádražní 700 a v Žitavské 670,
další byty převezme v roce 2010.
Proč ta změna? Obyvatelé žijící v těchto bytech mají většinou nějaké
zdravotní omezení nebo jen vzhledem ke svému věku již nezvládají
zajistit si své životní potřeby spojené s bydlením a užíváním bytu sami.
Někteří nemají v místě bydliště rodinu ani nikoho, kdo by jim pomohl.
Pracovnice služby tedy vypomáhaly i s různými záležitostmi spojenými
s bydlením, a to vždy tak, že opravy, údržbu a vyúčtování hlásily třetí
osobě, tedy správci budovy, a nazpět. Po společných úvahách jsme došly
k závěru, že jednodušší hlavně pro obyvatele bude, když záležitosti
ohledně bydlení si vyřeší najednou při poskytování pečovatelské služby.
Navíc pracovnice služby jsou k dispozici denně, takže věci se dají rychle
vysvětlit a řešit, případně i opakovaně.
Navrhly jsme tedy našemu zřizovateli – městu Hrádek nad Nisou – že
tuto činnost převezmeme a budeme poskytovat pečovatelskou službu
i správu a údržbu bytů, a to tak, aby byli spokojeni nejen obyvatelé DPS,
ale i klienti, o které pečujeme mimo DPS. Ve spolupráci s vedením města
a pracovníky MěÚ jsme převod této agendy připravily a k 1. 1. 2009 převzaly.
Pro nás je tato činnost nová, učíme se jí, takže čas ukáže zdali je ku prospěchu a spokojenosti obyvatel a zda naplňujeme jejich očekávání. Za tak
krátkou dobu sice není možné hodnotit, ale vnímáme, že obyvatelé si
dobře zvykají na to, že informace jsou jim poskytnuty velmi rychle a na
jednom místě. Pokud nám vše dobře půjde, máme zájem převzít od roku
2010 do správy i byty v Žitavské 733 a byty v Nádražní 359. V těchto
bytech žijí také převážně senioři a lidé vyžadující pomoc druhé osoby, je
tedy vhodné, aby i jim byla služba poskytnuta ve stejném rozsahu.
Na rozdíl od doplňkové činnosti, která je prakticky před námi, v hlavní
činnosti – poskytování pečovatelské služby – se vrátíme zpět do roku 2008.
Tento rok byl pro nás příznivý pro dosažení dotací od ministerstva práce
a sociálních věcí i z Grantového fondu Libereckého kraje. Organizace také
obdržela výtěžek sbírkové akce od Nadace Euronisa, tyto prostředky byly
získány na projekt volnočasových aktivit seniorů. A díky nim se podařilo
uskutečnit několik akcí v klubu důchodců, také si naši klienti, kteří měli
zájem o rehabilitační ošetření, mohli společně vyjet (někteří poprvé
v životě, a to s námi byla i klientka nad 90 let!) a využít procedury v Lázních Kundratice. Byl také uskutečněn výlet po okolí Hrádku n. N. spojený
s uctěním památky naší bývalé dlouholeté obyvatelky. Nejsou zde
vyjmenovány všechny aktivity uplynulého roku, není to ani nutné, my
bychom však jako každý rok chtěly poděkovat za lidskou pomoc, protože
ta je v naší práci jedinečná, bez ní bychom některé akce nemohly vůbec
uskutečnit.
Přejeme tedy krásné a pohodové dny dětem z MŠ Donín a jejich
paním učitelkám, řediteli praktické školy panu Václavu Havlovi a jeho
synovi Honzovi s taneční partnerkou, Hrádeckým mažoretkám, firmě SKS
Jablonec nad Nisou, vedoucímu provozovny panu Václavu Krejčíkovi,
děkujeme paní Miladě Pecinové za květinové dary, Pekárně Šumava za
věcný dar. Poděkování patří také jedné naší klientce, která nechce být jmenována přesto, že již podruhé věnovala Pečovatelské službě finanční dar.
Za kolektiv pracovnic Pečovatelské služby Dagmar Škublová

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

Trocha statistiky…
Stoupající trend počtu obyvatel našeho města jsme zaznamenali i v roce
2008. K poslednímu prosinci loňského roku evidovala ohlašovna městského úřadu 7 596 trvale bydlících obyvatel, to je o 30 občanů více oproti
roku 2007. Na tomto čísle se podílí i počet narozených dětí, kterých se
narodilo 86, neboť počet zemřelých spoluobčanů v loňském roce byl
o sedm nižší, tj. 79. Z celkového počtu narozených dětí byla čtyřikrát dvojčátka. Při porovnání s rokem 2007 se však vloni narodilo o sedm dětí méně.
Statistický výčet ještě doplňuje další matriční událost, což je počet
uzavřených manželství před Městským úřadem Hrádek nad Nisou. V roce
2008 bylo uzavřeno 45 manželství, což je o čtyři více než předminulý rok.
Vzrůstá zájem snoubenců o uzavření manželství na netradičních místech,
např. dvanáct manželství bylo uzavřeno na hradě Grabštejn a jedno manželství bylo uzavřeno uprostřed přírody na Polesí.
Marie Zimová, matrikářka

Pro zajímavost uvádíme tabulku vývoje počtu obyvatel v předchozích
letech:
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2007
Hrádek nad Nisou 4 128 4 151 4 127 4 419 4 177 4 196 4 219
Donín
1 006 1 010
998
989 1 011 1 007 1 019
Dolní Sedlo
166
158
170
171
168
161
155
Dolní Suchá
223
263
275
250
238
251
250
Horní Sedlo
25
26
28
28
29
28
26
Loučná
935 1 018 1 018 1 048 1 089 1 112 1 116
Oldřichov na
260
252
246
244
238
254
252
Hranicích
Uhelná
20
28
34
40
35
450
486
Václavice
398
382
395
410
435
42
43
celkem

7 161 7 288 7 291 7 599 7 420 7 501 7 566

Kvalita cestování vlakem se
v˘raznû zv˘‰í
Při změně jízdních řádů jsme informovali o probíhajícím výběrovém
řízení na dopravce na železniční trati Liberec – Hrádek nad Nisou –
Žitava – Varnsdorf – Rybniště/ Seifhennersdorf. Výběrové řízení vyhlásily
společně kraje Liberecký, Ústecký a německý dopravní svaz ZVON.
Vybraným dopravcem se stala německá společnost Vogtlandbahn,
GmbH, která patří do nadnárodní skupiny Arriva. Změna dopravce proběhne v prosinci 2010.
Podnětem pro změnu na provozovatele drážní dopravy byla snaha
optimalizovat provoz na této trati, který je v současné době zajišťován českými a německými dopravci. Vlaky českého dopravce (kterým jsou České
dráhy) jedoucí z Liberce do Varnsdorfu zastavují v Německu jen v Žitavě,
odkud vede souběžně železniční linka německého dopravce (SBE)
přes Varnsdorf do Seifhennersdorfu. Takovéto zajišťování provozu je
finančně náročné a neumožňuje vytvoření odpovídající nabídky na kvalitní dopravní spojení.
Dalším důvodem byla snaha o zkvalitnění dopravy na druhé nejvytíženější trati v Libereckém kraji nasazením kvalitnějších a pohodlnějších
vlaků. Společnost Vogtlandbahn získala zakázku na provozování drážní
dopravy na období deseti let do prosince roku 2020. Kontrakt na delší
dobu umožní společnosti naplánovat využití prostředků pro nákup nebo
pronájem železničních vozidel. Cestující se tak mohou těšit na výraznou
změnu v pohodlí cestování. Na trati budou jezdit bezbariérové klimatizované jednotky Desiro.
Vlaky budou jezdit mezi Libercem a Varnsdorfem v intervalu jedné
hodiny s následným větvením do Rybniště a Seifhennersdorfu v intervalu
2 hodiny. V pracovních dnech v dopravních špičkách budou časové
intervaly mezi jednotlivými vlaky zkráceny na půl hodiny. Personál
vlaků, který bude odbavovat cestující, bude schopen komunikovat česky
i německy.
Cena, kterou budou objednavatelé dopravy (LK, ÚK, ZVON) podle
připravované smlouvy hradit, není o mnoho vyšší než u současného
dopravce.
Vít Štrupl
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Nov˘ kabát pro dÛm na námûstí
Dokončení ze strany 1

Ten byl postaven po roce 1925. Architekt mu tehdy vtiskl podobu se secesními prvky, která se zachovala dodnes. Svoji podobu si zachovala i sousední část. Největší objekt byl ale po válce necitlivě rekonstruován, fasáda
ztratila téměř všechny původní prvky a dnes je téměř plochá, bez členění.

Zatímco u části domu na Liberecké zůstane zachována nynější podoba
fasád, pro rohový objekt je připraven vzhled vycházející z pohlednic
z období první republiky. Fasáda opět získá členění římsami a štukovou
výzdobou v okolí oken. Z očí kolemjdoucích zmizí antény pro příjem
satelitního vysílání, které budou instalovány na střeše, a do bytů povedou
trubkové svody, stejně jako odkouření od stávajících plynových kamen.
Nová fasáda zachová rozdělení č. p. 70 na tři objekty i barevností. Na
každém z objektů budou využity dva nebo tři odstíny základní barvy: pro
rohový dům je to hnědá, pro střední část pískově béžová a pro krajní dům
na Liberecké ulici zelenošedá. Zachovány budou současné balkóny
včetně zábradlí. Nový vzhled, inspirovaný rovněž počátkem minulého
století, získají výlohy obchodů.
Vít Štrupl

Dům po přístavbě patra a věžičky. Z této podoby vychází projektová dokumentace pro
současnou rekonstrukci.

Rekonstrukce, zahrnující výměnu, případně opravu, oken, dveří a celkovou opravu fasády včetně jejího zateplení, započne nejspíše v květnu.

Návrh rekonstrukce fasád. Největší změnou projde rohová část domu. Barevné vyobrazení
najdete na www.hradek.cz.

Náklady na likvidaci I Hrádek bojuje
s dluÏníky
odpadÛ stále rostou

Blíží se konec splatnosti poplatku za odpady
Do konce března je potřeba uhradit alespoň část poplatku za odpady za
letošní rok. Poplatek je možné zaplatit buďto celý, nebo maximálně ve
třech splátkách (31. března, 30. června a 30. září). Je možné jej uhradit
bezhotovostně (po přidělení variabilního symbolu), v hotovosti na podatelně městského úřadu, případně tamtéž s použitím platební karty.

Problémy s dlužníky má řada měst. Hrádek nad Nisou není výjimkou.
Mediálně známé případy řešení jsou nyní z Chomutova a Litvínova, ale
situaci řeší i Hrádek.
Město na začátku března 2009 předalo první seznam dlužníků exekutorské firmě k vymáhání. Touto firmou je městem nasmlouvaná exekutorská firma JUDr. Karasové. V první fázi se budou řešit dluhy za některé
místní poplatky, které jsou dlouhodobě nehrazeny. Samotný výkon exekucí bude zahájen v průběhu dubna po uplynutí zákonem stanovených
lhůt.
„Osobně i v této fázi doporučuji těm, kteří dluží městu například za
odpady, aby se dostavili na finanční odbor a svůj dluh řešili například
vyjednáním splátkového kalendáře. Náklady na exekuci činí okolo šesti
tisíc korun a platí je dlužník, to znamená, že například místo původního
dluhu 1 500 Kč zaplatí dlužník v rámci exekuce přes 7 000 Kč,“ radí starosta Martin Půta.
Proč se město k tomuto kroku rozhodlo?
„Opakované obesílání dlužníků například za odpady bohužel nikam
nevedlo a celkový dluh zhruba 900 000 Kč není možné neřešit. Město se
v této situaci musí zastávat především těch obyvatel, kteří si své povinnosti vůči městu plní,“ vysvětluje Martin Půta.
Podobný postup uplatní město ještě v průběhu prvního pololetí také
proti nájemníkům, kteří za své bydlení neplatí. V případě dluhů na nájemném je situace složitější o to, že o dluhu musí nejdříve rozhodnout soud.
Také v těchto případech město preferuje dohodu a sjednání splátkového
kalendáře. Na úhradu dluhů za nájem se používá také kauce, skládaná
při podpisu smlouvy, ale ta na celý dluh nestačí. V posledních dvou
měsících se podařilo vyřešit šest bytových jednotek, které jsou po jejich
vyklizení nabídnuty novým zájemcům o bydlení v městském bytě.
Pro neplatiče navíc platí to, že v budoucnu budou při přidělování bytů
brány v potaz také zkušenosti města s jejich platební morálkou. „Do problémů se můžeme dostat každý, ale cestou podle mého názoru není se
schovávat a nepřebírat poštu, dříve nebo později bude dluh stejně zaplacen, a navíc bude výrazně vyšší o náklady exekutora, soudního řízení
a podobně,“ dodává starosta Martin Půta.

Vít Štrupl

Martin Půta, Vít Štrupl

Likvidace odpadů vyprodukovaných ve městě stojí nemalé částky. Ačkoliv město využívá maximální možnou výši poplatku vybíraného od obyvatel, která je v současné době 500 Kč za osobu a rok, ani tato částka
nepokryje náklady na likvidaci netříděného komunálního odpadu. Z toho
důvodu se město intenzivně zabývá zefektivněním systému odpadového
hospodářství. Vloni byla vypracována studie se záměrem výrazného ušetření nákladů a opatření z ní plynoucí by se měla postupně realizovat.
Náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu dosáhly
v loňském roce v Hrádku částky 3 964 990 Kč. V porovnání s rokem 2007
je to sice o téměř 30 tisíc korun méně, ale z celkové sumy jde o pouhých
0,7 %. Pokud tuto částku přepočteme na počet poplatníků (těch bylo
7 393), dojdeme k číslu 536 Kč na osobu. Právě od tohoto čísla se odvíjí
výše poplatků za likvidaci odpadů, které město vybírá. Poplatek tvoří dvě
části: 250 Kč na osobu a rok a dále částku, která je stanovena výše uvedeným výpočtem. Ta ale nesmí být podle nyní platných předpisů vyšší
než 250 Kč. Pokud ji překročí, musí obce zbylé peníze potřebné pro likvidaci netříděného komunálního odpadu hradit ze svého rozpočtu. Tak
tomu je i v případě Hrádku. Výše poplatku 500 Kč na osobu a rok zůstává
tedy v Hrádku v platnosti i pro letošní rok.
Výše uvedená čísla se týkala pouze netříděného komunálního odpadu.
Město ale musí likvidovat také tříděný odpad, nebezpečné, objemné
a biologické odpady, černé skládky, odpady z údržby veřejné zeleně. Na
tyto činnosti město vynakládá dalších asi 3,6 mil. Kč. Celkové náklady na
likvidaci veškerého odpadu města činily v loňském roce bezmála 6,6 mil.
Kč a oproti roku 2007 se zvýšily o více než půl milionu Kč.
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Îitavská a Václavská projdou bûhem
roku promûnou
Pokračování ze strany 1

V další části ulice Žitavské až po křižovatku u Národního domu budou
kromě povrchu vozovky rekonstruovány povrchy chodníků, nově přibude
z obou stran cyklostezka. Vlastní vozovka se zúží na 5,5 metru. Ve směru
do centra města k ní přibude odstavný pruh pro automobily, který bude
rozčleněn ostrůvky pro obnovení aleje stromů. Na protější straně ulice
vznikne zelený pruh pro stromy, který oddělí chodník od cyklostezky.
Při vjezdu do města u Lidového domu vznikne dělicí ostrůvek, který
ochrání cyklisty na přejezdu a svým tvarem zajistí snížení rychlosti přijíždějících vozidel. Nová alej bude tvořena okrasnými višněmi, případně
mandloněmi.

Frekventovaná křižovatka u Národního domu, která je při všech provedených opatřeních stále místem mnoha nehod, bude stavebně upravena
tak, aby bylo zajištěno snížení maximální rychlosti aut na 20–30 km/h.
Celá plocha křižovatky bude zvýšena o 10 cm s vydlážděnými rampami
pro nájezd.
Zbylý úsek Žitavské ulice až po křižovatku s Revoluční ulicí bude mít
opět šířku 5,5 metru, z obou stran přibudou cyklostezky, rekonstruovány
budou chodníky.
V Revoluční ulici zůstane zachován jednosměrný provoz, v protisměru
bude vyznačen cyklopruh a po pravé straně bude odstavný pruh.
Jednosměrný provoz zůstane zachován i v úseku Václavské ulice po
křižovatku s Luční, dojde zde pouze k opravám povrchů se zachováním
chodníků a pruhu pro cyklisty.
Václavská ulice
Vzhledem ke stávajícímu stavu inženýrských sítí ve Václavské ulici proběhne nejdříve jejich rekonstrukce. Bude se týkat úpravy plynových
domovních přípojek, vodovodu, kanalizace, odvodnění komunikace
a rozvodů veřejného osvětlení. Následovat bude zcela nová konstrukce

chodníků a vozovky v celém průběhu Václavské ulice.
Partnerem projektu jsou v případě Václavské SčVaK, které se budou
podílet rekonstrukcemi svých sítí.
Křižovatky u Dělnického domu
Součástí projektu je rovněž dlouho očekávaná úprava křižovatek na obou
stranách mostu přes Nisu u Dělnického domu. Pro zvýšení bezpečnosti
všech účastníků silničního provozu budou křižovatky tvarově upraveny –
rozděleny ostrůvky, přibudou zelené plochy, upraveny budou rovněž
přechody a místa pro přecházení. Zmenšení asfaltových ploch, osazení
nových obrub a vybudování ostrůvků má křižovatky učinit přehlednějšími. V rámci úprav dojde rovněž ke změně dopravního režimu – jako
hlavní bude vyznačena silnice z vnitřního obchvatu na most přes Nisu
a dále do Chotyně.
Část prací bude financována Krajskou správou silnic Libereckého kraje,
která je správcem těchto komunikací.
Vyřešena je také oprava chodníku od mostu přes Nisu po prodejnu
potravin.

V březnu bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Podpis smlouvy se očekává v květnu a vlastní stavba započne v červnu. Celý
projekt by měl být ukončen ještě letos.
Vít Štrupl

Festival Jeden svût opût
v Hrádku
Dokončení ze strany 1

Příběh recidivisty s provokativním tétováním „Fuck of People“ na krku
však není tak jednoduchý, jak by se mohlo zdát. René ve vězení promýšlí
svou situaci a píše první knihu Běžec na trati K..., v níž kritizuje společnost, jež ho uvěznila. Podle něj totiž nedokáže odsouzené napravit, ale
pouze je trestá – a to doživotně. S nálepkou „mukl“ se totiž na svobodě
žije těžce a negativní předsudky a stereotypy pak bývalé vězně nemotivují ke změně chování.
Neslouží však tato kritika často zpětně jako omluva pro páchání dalších trestných činů? Kdy se společnost vyrovnává s odchylkami od normy
a kdy je sama vytváří? Helena Třeštíková, k níž si René během natáčení
vytvořil silný osobní vztah, získala za tento snímek v roce 2008 jako první
česká dokumentaristka cenu Evropské filmové akademie.
Program festivalu Jeden svět v Hrádku
24. března v 18 hodin
Zapomenuté transporty do Estonska, Lukáš Přibyl, ČR, 2008, 85 minut
25. března v 19 hodin
René, Helena Třeštíková, ČR, 2008, 83 minut
K projekci patří možnost diskuse o filmech – budou přítomni pozvaní
hosté – paní Kottová a René.
Před promítáním si budou moci účastníci zakoupit dárkové předměty
se symbolem festivalu či upomínkové předměty vyrobené dětmi v Africe.
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Eurnet.cz není jen
internet
Již třetím rokem poskytuje firma eurnet.cz, spol. s r. o., internetové a telefonní služby v Libereckém kraji. Hrádecko je však naší prioritou, proto se
snažíme přinášet našim klientům nejen internet, ale stále rozšiřujeme
a zkvalitňujeme naše služby především v Hrádku nad Nisou a jeho okolí.
Koncem loňského roku k našim stávajícím produktům přibyla možnost
výhodného mobilního volání Eurnet mobile, kde v rámci této sítě si účastníci volají zdarma a do ostatních sítí za velmi výhodných podmínek běžným mobilním telefonem. Další výhodou této služby je pouze třicetidenní
výpovědní lhůta. Od března 2009 nabízíme výhodné opravy počítačů
a k dispozici je také nový e-shop s výpočetní technikou, který naleznete
na http://obchod.eurnet.cz. Pro naše zákazníky jsou připraveny velmi
zajímavé ceny počítačů, notebooků i dalšího příslušenství a vyškolený
technik, který Vám ochotně pomůže.
Jako v předcházejících dvou letech, tak i letos připravujeme nejen pro
členy naší sítě různá školení a sportovní akce. Od 1. 4. 2009 bude otevřeno
naše vlastní školicí středisko přímo v Hrádku nad Nisou na adrese Liberecká 587 (objekt „výměník“). Cyklus školení otevře kurz OFFICE pro začátečníky, který bude probíhat 2. a 6. 4. 2009. Školení budou jako dříve
probíhat v úterky a čtvrtky a budou začínat vždy od 19 hod. Pro klienty
naší sítě jsou veškerá školení zdarma, pro ostatní pak obvyklá cena činí
150 Kč/celý kurz. Pokud máte o některé školení zájem, můžete se přihlásit na www.eurnet.cz .
Sportovní aktivity v březnu bude reprezentovat 1. eurnet paintball
cup 09. Přihlásit se může každý, kdo má chuť prožít příjemný den pod
vedením zkušených instruktorů a užít si adrenalinovou zábavu. Obvykle
hrají muži, ženy i starší děti (pouze v doprovodu rodičů).
Nehrajeme na výkonnost, ale pro zábavu. Pokud chcete nasát atmosféru
z našich předchozích akcí, podívejte se na naše stránky www.eurnet.cz,
kde klikněte na odkaz akce a soutěže. Protože o paintballové turnaje bývá
velký zájem, zaregistrujte se včas.
Kompletní informace o akcích a přihlášky naleznete na našich internetových stránkách www.eurnet.cz. Dotazy Vám rádi zodpovíme na telefonních číslech 484 800 484 a 725 629 629.

polečenská
rubrik a
Životní výročí

Občanům, kteří v měsíci
únoru 2009 oslavili
významné životní jubilum,
srdečně blahopřejeme.

70 let
81 let
82 let
84 let
86 let
88 let
89 let
94 let

Jaroslava Zachová
Emil Braun, Matěj Hoško,
Alenka Petráková
Květoslava Reichlová
Jaroslav Řežab, Ladislav Kořínek,
Božena Kožíšková, Marcela Suchánková
Jiří Procházka, Marie Georgievová,
Josef Šidlák
Wartanouche Wenigerová
Věra Kynclová
Marie Kabelková

Dne 31. ledna 2009 oslavili manželé Jaroslava a Zdeněk Janečkovi
50 let společného života – zlatou svatbu. Ještě jednou přejeme do
dalších společných let jen to dobré.

Kalendář na duben 2009

Těšíme se na Vaši účast! Drahomíra Vlasáková, eurnet.cz, s. r. o.

Volby do osadního v˘boru
Dne 20. února 2009 proběhly v Hasičské zbrojnici na Dolním Sedle
doplňovací volby do osadního výboru. Vzhledem k tomu, že rezignovali
2 členové OV Dolní Sedlo a OV má celkový počet 5 členů, bylo nutné
provést doplňovací volby. Do doplňovacích voleb se přihlásili 2 kandidáti.
Na základě výsledků hlasování o kandidátech pro doplňovací volby do
osadního výboru Dolní Sedlo byli zvoleni tito obyvatelé: Richard Vietze,
Miloš Tlustý.

Marie Zimová, SPOZ
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·éf elitní jednotky ode‰el do civilu
Málokdo si dokáže představit, že by se ocitnul v opravdovém boji, kde se
střílí, vybuchují granáty a dopadá dělostřelecká munice. A snad ještě
menší představivost máme v souvislosti s využitím psů v takové vřavě.
Přesto několik českých psovodů už takovou zkušenost má za sebou. Od
jara 2007 se zúčastnili řady půlročních misí v rámci české skupiny speciálních operací SOG (Special Operation Group) podřízené britskému
pluku bojujícímu proti teroristickým skupinám na jihu Afghánistánu.

na nejtěžší spojenecké soutěži výsadkových, průzkumných a speciálních
jednotek nazývané Survival (Přežití). Za týden urazili s třicetikilovými
bágly přes dvě stě kilometrů, přitom museli být naprosto soběstační,
splnit denně několik náročných úkolů, o kterých nikdy nevěděli dopředu,
ať už to souviselo se střelbou, překonáváním vodních toků, skalních stěn,
potápěním a podobně. Z dvaceti týmů byli jednou stříbrní, podruhé
zvítězili. Takový úspěch začínající elitní jednotky, a navíc s kynologickým
zaměřením, opravdu nikdo nečekal.
K neobyčejné úloze psů SDAT Saša Vrága říká: „Psi dokáží odhalit ukrývající se teroristy. Pokud nemohou přímo zaútočit, prozradí alespoň jejich
úkryty, a my máme šanci včas se připravit na boj. To je důležité zvláště
při působení v horách, ve vesnicích i v jeskyních, jak tomu bylo například
v operacích proti Talibáncům terorizujícím afghánskou oblast Helmand.“
Saša Vrága doslova žil pro extrémní přípravu vojáků. Jeho psovodi
vyjíždějící v rámci české jednotky SOG bojovat po boku britského pluku
v helmandské oblasti museli dokonale zvládat střelbu, dlouhodobé
přežití v neznámých oblastech, bojové umění, řídit kdejaké vozidlo, pracovat s výbušninami a cizí jim nezůstalo ani horolezectví, parašutismus
a mnoho dalších činností. Pro jednotku se vybírali ti nejlepší psi, kteří se
naučili samostatně vyhledávat osoby v určeném směru za výbuchu granátů, střelby samopalů a dýmu.
Proč může někdo opustit tak úspěšnou jednotku? „Když nad bojovými
dovednostmi začne v armádě převládat nesmyslná byrokracie, pak ztratíte důvěru v takovou instituci a tím i smysl vašeho snažení. Je mi čtyřicet
a už se nechci živit jako žoldák, byť jsem dvacet let žil pro tu nejvyšší
vojenskou profesionalitu,“ míní zakladatel SDAT.
A jak s odstupem času vzpomíná na působení v zahraničních misích?
„Nejsilnější zážitky mám samozřejmě z Afghánistánu, kde šlo každý den
o život. Nebojoval jsem pro nějaké vlastenecké či dokonce ideologické
pohnutky. Byl jsem za boj zaplacený. Zda to byl boj za správnou a spravedlivou věc, je na těch, kdo o nasazení vojáků rozhodují. Tedy na politicích. Vlastencem můžu být jako profesionální voják ve chvíli, kdy bude
napadená moje vlast. Proto jsem v bojových situacích ani necítil nenávist
vůči Talibáncům. Jedině ve chvílích, kdy těžce zranili nebo zabili některého z kolegů. Před Talibánci jinak smekám, byli to plnohodnotní bojovníci,“ konstatoval Saša Vrága a zároveň nezapomněl dodat: „Za úspěchy
válečného nasazení psů vděčíme i české skupině speciálních operací SOG,
která má ve svých řadách skvěle připravené muže se zkušenostmi z policejních a jiných elitních jednotek. Na rozdíl od filmových rambů to jsou
bojovníci střízlivě uvažující, kteří k nám psovodům byli vstřícní jak během
přípravy, tak při nasazení v Helmandu.“
Josef Růžička

Psovodi a psi vysílaní do těchto misí se připravovali u jednotky SDAT,
jež je součástí veterinární základny na Grabštějně. Zkratka znamená
Special dogs and tactical, což je v překladu speciální psí taktická jednotka. Jejím spoluzakladatelem a prvním šéfem byl do konce minulého roku
rotmistr Alexandr Vrága. Jako zkušený výsadkář a sniper (odstřelovač),
účastník mnoha misí na Balkáně, v Iráku a Afghánistánu věděl, že cvičit
a bojovat ve službách speciálních jednotek není zaměstnání na dlouhou
dobu. Někdo nevydrží psychicky, někomu dojdou síly nebo se zraní. On
však odešel z jiného důvodu – změnil názor na život.
„Už jsem nechtěl být profesionálním vojákem, přestože jsem mnoho
let žil pro armádu. Změnil jsem životní hierarchii,“ suše konstatoval muž,
který se již několik týdnů živí preparátorstvím, které bylo dříve jeho
koníčkem. Zároveň je instruktorem na střelnici v liberecké Aréně. Přemýšlí
taky o tom, že by vedl kurzy sebeobrany a kurzy přežití v extrémních podmínkách. Nebyl by v tomto směru žádný nováček, neboť již dříve vlastnil
několik škol bojových umění, kde osobně vyučoval. Je držitelem řady
instruktorských licencí, hnědého pásu v karate, černého v Combatu
a závodně se věnoval kick-boxu a ultimátním zápasům.
Ale vraťme se ke zvláštnostem jeho bývalé jednotky, která vynikala tvrdou přípravou psovodů. Ostatně, jak skvělí byli jeho podřízení, se ukázalo
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Trelleborg obhájil
certifikát
Trelleborg ve svém závodě v Hrádku nad Nisou vyrábí spojovací hadice
na topení a chlazení pro automobilový průmysl. Od roku 2004 je ve společnosti zaveden systém environmentálního managementu. Dne 24. 2. 2009
proběhl první kontrolní audit dle normy ČSN EN ISO 14001:2005. Auditorskou společností byla firma CERT ACO Kladno.
Cílem pro naši společnost bylo obhájit certifikát bez vystavení odchylkového protokolu a dokázat našim zákazníkům a hlavně sami sobě, že
splňujeme veškeré předpoklady a požadavky kladené na dodavatele do
automobilového průmyslu. Certifikát společnost TRELLEBORG obhájila
bez vystavení odchylkového protokolu.
ISO 14001 je mezinárodně uznávaný systém, který specifikuje požadavky na ochranu životního prostředí. Klade důraz mj. na dodržování
legislativních předpisů, předcházení havarijním situacím a neustálé zlepšování (např. snižování množství odpadů, snižování spotřeby energií
atd.). V minulém roce k tomu přispěla řada investičních opatření, která
mj. vedla ke snížení hladiny venkovního hluku – snížení hlukové zátěže
v Oldřichovské ulici.
Dovolujeme si Vás tímto seznámit s naší „Politikou ochrany životního
prostředí“ pro rok 2009.

Liberecká Mateﬁinka 2009
V sobotu 7. února se naše dětičky zúčastnily liberecké Mateřinky. Jednoho dne paní učitelka Řezníčková z mateřské školy Sluníčko ve Václavicích sdělila, že s dětmi nacvičí program a přihlásí se na Mateřinku. Bylo
to lákavé, a protože táhneme za jeden provaz, přihlásila se i mateřská škola
Rosnička.
Všichni jsme pilně nacvičovali. Děti z Václavic si připravovaly vystoupení s bambulkami a hůlkou a děti z Donína zase aerobic se skladbou
Beruška.
Na vystoupení nás přijeli podpořit také rodiče, kteří s obdivem sledovali, co vše jejich děti dokážou. Sál praskal ve švech, diváci se smáli, tleskali, sem tam ukápla i nějaká slzička. Veselé mateřinkové odpoledne
uběhlo jako voda, dětičky se rozjely domů a nám učitelkám zůstal pocit
dobře odvedené práce.
Martina, Hanka, Maruška a Věrka z mateřské školy Donín a Václavice

Jitka Bulířová, HS&E Specialist

Velikonoãní zájezd do
Horní LuÏice
Po několikaleté přestávce chrastavská Společnost přátel historie města
Chrastavy opět pořádá zájezd do Horní Lužice. Na programu je prohlídka
historické části Budyšína, návštěva pěti lužickosrbských vesnic, kterými
v tento velikonoční den projíždí 1 700 jezdců na vyzdobených koních.
Lužičtí Srbové, kteří jsou nejmenším slovanským národem, žijí na území
dnešního Německa. Stále udržují tento starý velikonoční zvyk, jehož
zhlédnutí je výletem do zcela jiného světa.
Zájezd se koná o velikonoční neděli 12. dubna. Autobus odjíždí z Chrastavy v 7 hodin, ale účastníci mohou přistupovat cestou v Bílém Kostele,
Chotyni a v Hrádku.
K účasti se zájemci musí přihlásit v infocentru v Chrastavě.

Nabídka nov˘ch knih
v mûstské knihovnû:
Z nových knih
Barrett, M., Utajené touhy (román pro ženy)
Coben, H., Temné lesy (detektivní román)
Falcones, I., Katedrála moře (historický román)
Hawke, R., Ďábel v ulicích (detektivní román)
Koontz, D., Ochránce (kriminální román)
Manfredi, V. M., Tyran (historický román)
McKinley, T., Zaslíbená země (román pro ženy)
Peinkofer, M., Plamen z Faru (historický román)
Peinkofer, M., Stín Thovta (pokračování historického románu)
Procházková, E., A mám, co jsem chtěla (humoristický román)
Biton, D., Účesy (návody na skvělé účesy)
David, P., 1 000 divů Česka (nejkrásnější výtvory přírody i člověka)
Holcová, M., Věčný striptýz (netradiční cestopis)
Lacika, J., 1 000 divů Slovenska (nejkrásnější výtvory přírody i člověka)
Boehme, J., Nerozluční přátelé (příběhy pro děti)
Boehme, J., Nejchytřejší poník na světě (příběhy pro děti)
Nachtmanová, P., Prstýnkové mámení (dívčí román)
Gifford, C., Svět špionáže (utajený svět získávání informací)
McCarthy, C., Plazi (svět plazů)
Platt, R., Lodní vraky (vraky, poklady, objevy)
městská knihovna

1. zimní václavická olympiáda
27. ledna jsme po příchodu do školky zjistili, že nás dnes čeká trochu jiný
program, než na který jsme zvyklí. Na dveřích viselo 5 kruhů, každý měl
jinou barvu a po chodbě byly vystavené hůlky na lyžování a přezkáče.
Spousta dětí viděla tyto sportovní pomůcky na vlastní oči poprvé v životě.
Proto jsme je následně ani nemusely zdlouhavě přemlouvat, aby s nimi
závodily. Chuť vyzkoušet si nové věci u nich zvítězila. Po správné rozcvičce
jsme se mohli vrhnout na zbytek sněhu, který nám na naší zahradě ještě
zůstal. Z pěti disciplín, které měly děti splnit, se jim nejvíce líbil běh se
psím spřežením a slalom v přezkáčích. Ale ani sjezdu na superbobu nebo
skoku do dálky se nezalekly. Ale jestli si myslíte, že splněním všech disciplín pro nás vše skončilo, tak se pletete. Čekalo nás ještě vyhodnocení
a vyhlášení vítězů. Všichni jsme dostali medaili za snahu a vítězům, kteří
stáli na stupních vítězů, paní učitelky zazpívaly českou hymnu. Již nyní
víme, že první ročník není zároveň poslední, neboť je pro nás reakce dětí
na toto zápolení výzvou pro další ročníky. Ještě bychom chtěly poděkovat
naší hlavní fotografce – paní ředitelce Martince, která vše fotila
a zdokumentovala.
Paní učitelky a jejich „sluníčka“ z Václavic
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Dynamic Line uvádí
weekend 2009
20. 3. 2009 Dělnický dům, Hrádek nad Nisou
Je tomu přesně rok, co se na severu odehrál poslední díl série The Weekend. Pod touto značkou jsme na Liberecku již viděli spousty kvalitních
umělců, djs a seskupení.
Letošní díl má jasnou koncepci a snažíme se hlavně o to, vrátit kvalitní
hudební produkci do našeho rodného regionu. Právě proto jsme vybrali
prostor Dělnického domu v Hrádku nad Nisou, který prodělal rekonstrukci,
a můžeme se těšit na nové a „důstojné“ prostředí, včetně projekce.
Line-up je zcela výjimečný a mezinárodní a je nám ctí přivézt dva
zásadní slovenské producenty, kterým se podařilo prorazit na zahraniční
labely a vydat na nich své vlastní tracky.
Prvním jménem je stálice slovenské dnb scény, Larry aka L plus.
Jako dj působí od roku 1998 a dlouhá léta byl hlavním artiklem Signall
bokingu. Jeho produkce zaznamenala zásadní ohlasy v roce 2008, když
jeho tracky vyšly na Viper recordings.
Těšte se na pořádnou nálož energie a hlavně kvalitní hudební vkus.
Je pravděpodobné, že se sety obou Slováků spojí v jeden 3hodinový b2b
set.
Druhým neméně známým slovenským producentem je Matúš Lenický.
Jeho produkci známe pod nickem B – Complex. Od roku 1996, kdy ho
začala zajímat produkce a tvoření ve studiu, již uplynula dlouhá doba.
Jeho tracky jsme mohli slyšet na několika česko-slovenských kompilacích
a mp3 labelech. Letos v lednu přišla výborná zprava, že jeho track Beautiful Lies se vešel na Hospital Podcast a je přislíben i debut na značce
Tonyho Colmana.
O support se postará speaker radia 1 a výborný dj 2K ve společném
setu z Arkem z Nano.cz.
Narozeniny oslaví svým setem domácí killer Škubán a pražský promotér a propagátor P.NO.
Celý weekend zakončí svým setem šakalí dvojka Peet vs Moower.
Zapomenout nesmíme na open set v podání mladého dje z Chrastawak
s. s., který si říká Dj Hmyz.
Na prvních 50 účastníků čekají CD sety vystupujících a pro šťastlivce
i prezenty od značek Skateshop.cz, Represent, Adio a Growshop.
Start celého mejdanu je ve 20.00. Vstupné je jednotné po celou noc
a za pouhých 80 CZK.

Dal‰í kapely v Hrádku: UDG a Skyline
Koncert kapely Škwor v pátek 27. února, to byla opravdu hodně pohodová jízda. Potvrdily se mé předpoklady, že i na malém městě se dají dělat
velké věci. Pro mě velmi pozitivní je zjištění, že pokud se lidem i v dnešní
nelehké době nabídne kvalitní zábava, tak prostě přijdou, a nejenom to,
oni opravdu paří, což není vždy samozřejmost. Přes 200 návštěvníků
vytvořilo parádní atmosféru a potvrdila se i slova mnoha kapel, že hrádecké

publikum patří k tomu nejlepšímu v Libereckém kraji. Chtěl bych nejenom Hrádeckým, ale i návštěvníkům z ostatních míst moc poděkovat.
Napadlo mě i malé srovnání s kulturním programem MS v klasickém
lyžování v Liberci. Za desítky milionů korun, které šly bohužel i z našich
kapes, koncerty mimo „medal plaza“ trpěly nezájmem lidí a atmosféra
byla na bodu mrazu. Pro malé srovnání – rozpočet Hrádeckého rockového léta se pohybuje kolem půl milionu korun, a to včetně technického
zabezpečení podií apod. Rozpočet na doprovodné akce k MS v Liberci se
pohyboval kolem 80 milionu korun. No nic, to my nevyřešíme.
V pátek 27. 3. nás čeká další koncert, tentokrát vystoupí kapela UDG.
Jako předkapela zahraje nadějná partička No Heroes a na závěr liberecká
folkrocková Anabáze. Na duben se mohou těšit příznivci kapely Skyline,
která vystoupila v Hrádku poprvé vloni na rockovém létě. Dělnický dům
jí bude patřit 18. dubna.
Předprodej na koncert UDG za 130 Kč probíhá v Íčku a v Dělnickém domě.
Další informace hledejte na www.hradekdelnickydum.webnode.cz.
Standa Dlouhý

Podûkování
Děkuji výboru a členům místní skupiny Svazu postižených civilizačními
chorobami za blahopřání a dárek k mému významnému životnímu
jubileu. Bylo to nečekané, o to více milé.
Při této příležitosti také vzkazuji svým spolucvičenkám z Dolního
Sedla, že mi zorganizovaly oslavu narozenin na vynikající úrovni. Také jim
děkuji. Jak je dobré mít dobré přátele!
Marie Kozlová
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Máme ve ‰kolce karneval Sauna v sokolovnû opût
Haló, pane Karnevale,
račte dále, račte dále.
Všechno máme na míru
z krepového papíru.
Princezny tu vzduchem vlají,
motýli se třepetají,
cupy dupy, cupy dupy,
dupou na ně čerti s chlupy.

A k tomu nám krásně vříská
disko hudba Dyskodyska.
Není při ní slyšet Kubu –
je bubák a dělá „bubu“.
A já jsem s hůlkou kouzelnice,
Anička je slunečnice.
Všichni vás zvem, hej, hej, hej,
na maškarní rej!
Děti z mateřské školy „V zahrádce“ Oldřichovská ul.

Majda s Franti‰kem opût
v Hrádku
S novým dětským představením „Majda s Františkem na cestách“ zavítá
do Hrádku Magdalena Reifová. Spolu s Františkem vystoupí v DK Beseda
v neděli 22. března od 15 hodin.
Tématem tohoto v pořadí třetího licenčního představení České televize
se stává cestování. Majda s Františkem navštíví všechny kontinenty a děti
jim na jejich cestě budou jistě potřebnými rádci. František se dozví mnoho
zajímavostí, ale to by nebyl zvídavý František, aby si situace, o kterých mu
Majda poví, i sám nevyzkoušel! Jak to chodí v Africe, co dělají Indiáni
a jak se žije u protinožců a na mnoho jiného se už nyní můžete těšit.
Atmosféru dálek, vítr z pouště, ale i mráz z Arktidy, to všechno se vám přihodí pouze při putování s vašimi velkými kamarády Majdou i neposedným Františkem. Nebudou chybět ani další známé a veselé písničky
autorů Jana Vodňanského a Hany Navarové.
Předprodej vstupenek: Informační centrum Hrádek nad Nisou, telefon: 485 140 634

nabízí relaxaci
Po pohostinství má nového nájemce v městské sokolovně také sauna.
Stal se jím pan Lumír Lát, kterého příznivci této formy odpočinku mohou
znát jako provozovatele podobného zařízení v areálu Vulkanu. Od začátku
března je sauna v sokolovně k dispozici každý den kromě neděle. Odpočinek a čerpání nových sil mohou zájemci navíc spojit s masážemi, případně
i kosmetickými službami.
Prostory sauny prošly před otevřením poměrně náročnou rekonstrukcí,
která byla nutná vzhledem k původnímu stavu, v jakém se zařízení nacházelo.
Při rekonstrukci bylo částečně odstraněno staré plesnivé zdivo, byly
provedeny nové rozvody vody, odpadů i elektroinstalace, nové obklady
a dlažby. Částečně se změnila i dispozice prostor, příčkami byla oddělena
samostatná masérna a kosmetika, opravou prošly bazén, potírna i šatny.
Saunu město pronajalo p. Látovi na dobu 10 let. Součástí podmínek
pronájmu byla mimo jiné právě její rekonstrukce.
Sauna je otevřena denně kromě neděle. V pondělí se otevírá v 19 hodin,
v dalších všedních dnech v 16 hodin, v sobotu ve 14 hodin. Otevřeno je
do 21 hodin, pouze ve čtvrtek se končí ve 20 hodin. Středy a pátky jsou
vyhrazeny ženám, úterky a čtvrtky mužům. V pondělí a v sobotu je sauna
společná pro muže a ženy. Je možné dohodnout i soukromý pronájem,
případně zakoupit permanentku.
Pro návštěvu sauny není potřebná předchozí objednávka, nicméně
je možná rezervace. Stejně jako další informace najdete kontakt na
www.hradeknadnisou.eu.
Vít Štrupl

Turnaj ve florbale
Dne 1. března 2009 se pod záštitou Domu dětí a mládeže Drak a Městské policie Hrádek nad Nisou konal v rámci programu využití volného
času mládeže další turnaj ve florbale pro žáky základních škol.
Turnaj se výjimečně konal v tělocvičně ZŠ T. G. Masaryka a zúčastnilo
se ho celkem 11 chlapců a 2 dívky, kteří vytvořili 3 týmy. Vzhledem k nízkému počtu dětí se na závěr turnaje nevyhlašovalo celkové umístění
a všechna mužstva se umístila shodně.
Nejlepším hráčem celého turnaje byl vyhlášen Roman Kováč a nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen Marek Botoš.
Na závěr turnaje byly všem účastníkům předány drobné ceny.
Pořadatelé děkují všem žákům, ředitelce Mgr. Poláčkové za možnost
uspořádat turnaj v tělocvičně školy a Mgr. Kocourkovi za pomoc při
organizaci turnaje.
Tato akce byla pořádána s podporou města Hrádek nad Nisou.
Mgr. Ladislava Jurková – DDM Drak
Pavel Weiss – městská policie

Vysvûdãení na ledû
Děkujeme MěÚ – v. z. p. Horinkovi, za North Point a Orla – panu Hrdému
a paní Faltusové, že nám umožnili dne 29. 1. 2009 netradiční předávání
vysvědčení na ledě.
Především děkujeme za milé překvapení, že nám bylo umožněno
bruslení na kluzišti zdarma. Všichni žáci, i ti, kteří jsme stáli na bruslích
poprvé, jsme si bruslení užívali.
Podpořit naše bruslení přišli i někteří rodinní příslušníci. Příjemně prožité dopoledne završilo předání vysvědčení za 1. pololetí z rukou ředitele
školy p. Poláčka, který se k nám přidal také na bruslích.
Všichni se těšíme na další podobné akce.
Žáci 2. tř. ZŠ Lidická a tř. učitelka J. Ryšánková

Podûkování
Děkuji paní Krňákové z Městské policie v Hrádku nad Nisou, která ve
dnech 4. 2., 5. 2. a 11. 2. 2009 připravila ve všech třídách na 1. stupni
ZŠ Lidická v Hrádku nad Nisou zajímavé a poučné přednášky k prevenci
bezpečnosti dětí – jak se bezpečně chovat při cestě do školy, při přecházení přes ulici a přes železniční přejezd.
Jak čelit násilí, šikaně, krádežím a u koho hledat pomoc. Jak se chovat
při oslovení cizími lidmi aj. Tyto přednášky jsou prováděny pravidelně
každý rok a děti mají o ně velký zájem. Těšíme se na další společné akce
s městskou policií.
Školní metodik prevence Jana Ryšánková
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Neváhejte se pﬁihlásit do 2. roãníku Hrádecké
bowlingové ligy 2009
Pořadatelem soutěže je Orel, jednota Hrádek nad Nisou pod záštitou Karla
Hrdého, místostarosty Orla České republiky, a Martina Půty, starosty
města Hrádek nad Nisou.
Zúčastnit se mohou všichni, kteří nehrají bowling závodně a jsou starší
15 let.
Termíny konání:
1. kolo: 12. 03. 2009
2. kolo: 26. 03. 2009
3. kolo: 09. 04. 2009
4. kolo: 23. 04. 2009
5. kolo: 07. 05. 2009
6. kolo: 21. 05. 2009
7. kolo: 04. 06. 2009
8. kolo: 18. 06. 2009
9. kolo: 10. 09. 2009
10. kolo: 24. 09. 2009
11. kolo: 08. 10. 2009
12. kolo: 22. 10. 2009
13. kolo: 05. 11. 2009
14. kolo: 19. 11. 2009
15. kolo: 03. 12. 2009
16. kolo: 17. 12. 2009
Začátky vždy v 18.00.
Startovné a poplatky
–
přípěvek na provoz
bowlingu – podíl při ceně
200 Kč/hodinu
– startovné 100 Kč
Organizace soutěže:
– maximální počet účastníků jednoho kola je 16, dle pořadí přihlášek

došlých do evidence baru (osobně, sms, mobil: +420 773 244 455) –
uzávěrka v úterý před nejbližším termínem kola
– neúčast přihlášeného hráče je sankciována ztrátou bodů z jeho
nejlépe hodnoceného turnaje a peněžitou pokutou 100 Kč (úhradou
startovného)
– přihlášku hráče při vážné překážce bránící jeho účasti zjištěné po uzávěrce přihlášek lze převést na kteréhokoliv nepřihlášeného hráče.
Po skončení soutěže se určí:
Vítěz Hrádecké bowlingové ligy 2009
Rekordman roku 2009
Pořadí hráčů v lize
Žebříček osobních výkonů
Ceny:
– 1. místo v jednom ligovém kole – večeře ve výši 30% podílu na
vybraném startovném v restauraci NORTH POINT
– 2. místo v jednom ligovém kole – 2 hodiny bowlingu na 1 dráze zdarma
– 3. místo v jednom ligovém kole – 1 hodina bowlingu na 1 dráze zdarma
– 1. místo v celoroční soutěži – price money ve výši 30 % vybraného startovného za rok 2009, pamětní talíř, diplom, štítek umístěný na podstavci
poháru KH
– 2. místo v celoroční soutěži – price money ve výši 20 % vybraného startovného za rok 2009, pamětní talíř, diplom, štítek umístěný na podstavci
poháru KH
– 3. místo v celoroční soutěži – price money ve výši 10 % vybraného startovného za rok 2009, pamětní talíř, diplom, štítek umístěný na podstavci
poháru KH
– Rekordman roku obdrží upomínkový pohár a diplom.
Koulím zdar!
Naďa Faltusová
(o podrobnější info si napište na nadafaltusova@centrum.cz)

Fotbalová ‰koliãka TJ Slovan
V lednu letošního roku se naše fotbalová školička ročníků 2002 a mladších zúčastnila svého 1. halového fotbalového turnaje, konaného ve sportovní hale Dukly Liberec u zimního stadionu. Pořádal jej oddíl VTJ Rapid
Liberec. Turnaje se zúčastnily oddíly zvučných jmen jako Sparta Praha,
Slavia Praha, Bohemians Praha a Slovan Liberec a dále oddíly z Libereckého kraje VTJ Rapid Liberec, Sokol Doubí a náš Slovan Hrádek nad Nisou.
Po výsledcích 0:6 se Slavií Praha, 0:4 s Doubím, 0:1 s Libercem A, 0:1
s VTJ Rapid Liberec, 0:3 se Spartou Praha, vítězstvím 2:0 s Bohemians
Praha a prohrou se Slovanem Liberec B 0:1 jsme obsadili konečné 7. místo.

Více než výsledky těší fakt, že i když naši kluci nikdy předtím žádný zápas
nehráli, k turnaji přistoupili bezvadně a soupeřů zvučných jmen se
nelekli, a kdyby měli jen o trochu více pověstného štěstíčka, umístění
mohlo být mnohem lepší a předvedeným výkonům určitě odpovídající.
Turnaj jednoznačně splnil svůj cíl, vždyť kdo z nás může s klidem prohlásit, že svou sportovní fotbalovou kariéru začínal proti zvučným jménům
oddílů Sparty Praha, Slavie Praha či Bohemians Praha.
Fotbalová školička vznikla v létě roku 2007 a neustále se pomaličku rozrůstá a přibírá další členy. Trenérem školičky je zkušený fotbalista, bývalý
hráč tehdy divizního Slovanu Varnsdorf a poté i našeho Slovanu
Hrádek nad Nisou Jura Kresila, kterému pomáhají hráči našeho
A mužstva dospělých jako David Holeček apod. a dobrovolníci
z řad rodičů. Školička se schází dvakrát týdně vždy na jednu
hodinu, a to v čase od 17 do 18 hodin na hřišti s umělou trávou
TJ Slovan u ZŠ T. G. Masaryka. Přes zimu se kluci scházejí ve stejném čase v tělocvičně ZŠ T. G. Masaryka, kde je určitě na místě
poděkování ředitelce školy paní Poláčkové za vstřícnost a ochotu
umožnit našim nejmenším sportovní přípravu i v době, kdy to
počasí venku příliš nedovoluje.
Rád bych touto cestou poděkoval i všem rodičům, kteří při
vzniku školičky našli odvahu nám své kluky svěřit a začít u nich
probouzet první cílené sportovní návyky s fotbalovým zaměřením. Ty, kteří zatím odvahu nenašli, bych rád touto cestou oslovil, aby odložili svou obavu či ostych a přišli se na nás se svými
dětmi třeba alespoň zatím podívat a zjistit, co fotbalová školička vlastně obnáší. Na jaře letošního roku se plánuje setkání
vedení oddílu s rodiči dětí v areálu fotbalového stadionu, kde
bychom u malého občerstvení rádi představili zázemí oddílu
a seznámili rodiče s plány a záměry hrádeckého fotbalu do
budoucna. I na toto setkání jste srdečně zváni.
Josef Horinka, předseda TJ Slovan, oddíl kopané

bﬁezen 2009
vy‰lo 9. 3. 2009
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