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Mûsto podpofiilo
obnovu majetku
spolkÛ
Druhým rokem jsou součástí příspěvkového programu města peníze vyčleněné
na obnovu nemovitého majetku hrádeckých spolků. V červnu rada města na
základě podaných žádostí rozhodla
o rozdělení částky 200 tis. korun, určené
pro letošní rok.
Největší částku, 100 tis. korun, dostanou chovatelé na opravu střechy Domu
chovatelů. Místní organizace Českého
rybářského svazu bude mít od města
k dispozici 45 tis. korun pro opravu
fasády a zateplení objektu. Horolezci ve
své chatě na Horním Sedle rozšíří ložnici
v druhém nadzemním podlaží – od
města dostanou 25 tis. korun. Na
klubovnu hrádeckého Kynologického
klubu přidá město 10 tis. Kč. Zbývajících
20 tis. Kč přispěje město na nákup
30 včelstev místní organizace Českého
svazu včelařů. Žádost o. s. Chov koní
Václavice byla podána po termínu
a letos nebude z programu obnovy
nemovitého majetku podpořena.
Částky, o které spolky žádaly, musely
být kráceny, protože zájem převyšoval
rozpočtovanou sumu. Všechny organizace do obnovy vkládají také vlastní
podíl.
Vít Štrupl

Dûtsk˘ den na Dolním
Sedle
Organizace dětského dne na Dolním
Sedle 6. června se ujal nově zvolený
osadní výbor – stal se garantem. Oslovil
hasiče z Dolního Sedla, rodiče dětí
a všechny, kteří jsou ochotni přiložit ruku
k dílu bez nároku na odměnu a bez
nároku na slova chvály.
Ajaktodopadlo?Akcesesetkalasnečekaným ohlasem. Přispěli sponzoři peněžitými i věcnými dary. Dokončení na straně 5

V prázdninovém čísle:
— Krajské dny v Hrádku n. N.
— Rockový festival
— Hrádecký voříšek 2009
— Jarmark plný překvapení
— Hrádecké slavnosti
Příloha: O vodě v horách

Îitavská, Václavská – rekonstrukce zaãala
Dopoledne před zahájením Krajských dnů byly u kruhového objezdu na Žitavské ulici podepsány
smlouvy o rekonstrukcích Žitavské a Václavské ulice včetně křižovatek u Dělnického domu. Samotné práce
byly zahájeny o týden později.
Rozsah prací ve Václavské ulici, kde budou rekonstruovány i veškeré sítě pod povrchem ulice, si vyžádá
její uzavírky. Ty budou probíhat po etapách. Vjezd bude kromě záchranných složek umožněn lidem bydlícím ve Václavské a firmám, které zde mají provozovnu.
Dopravní omezení budou i na Žitavské, ale v menším rozsahu. Je potřeba počítat s tím, že uzavírky
budou nutné při frézování vozovky a při pokládání nového povrchu.
Opravou těchto dvou ulic v rámci projektu „Zlepšení dopravní dostupnosti mezi městy Hrádek nad
Nisou, Bogatynia a Heřmanice v česko-polském příhraničí“ byla zahájena nejrozsáhlejší proměna města
v jeho novodobých dějinách. Po letních prázdninách bude pokračovat rekonstrukcí centra města, která
začne v ulici 1. máje.
Vít Štrupl

Oldfiichov na Hranicích se v následujících
letech doãká odkanalizování
Čištění odpadních vod v Oldřichově na Hranicích a sousedním polském Kopaczowe je tématem, které se
město snaží řešit již několik let. Vzhledem k tomu, že na takové projekty nejsou k dispozici finanční zdroje
na úrovni České republiky, bylo nutné s řešením likvidace odpadních vod této lokality města a s tím souvisejícího zlepšení kvality vody v hraničním toku Oldřichovský potok vyčkat na otevření evropských fondů
pro příhraniční spolupráci.
Cílem plánovaného záměru je vyřešit odkanalizování české i polské části povodí tohoto hraničního toku
a technicky připravit čištění svedených odpadních vod. V tomto případě byla zvolena technologie kořenové čistírny, jejíž provozní náklady jsou ve srovnání s ostatními technologiemi ekonomicky velmi zajímavé.
„Chtěli bychom samozřejmě společnou kořenovou čistírnu odpadních vod pro obě strany, ale projektant
musí tuto možnost ověřit z hlediska technického i právního a v případě, že společná kořenová čistírna
nebude možná, budeme muset zvolit variantu dvou technologicky stejných zařízení na obou stranách
hranice. I tak ovšem bude nutná úzká spolupráce a výměna informací při stavbě a provozu zařízení,
budeme podporovat polské kolegy zkušenostmi, které na české straně již existují,“ sděluje Martin Půta.
Pokračování na straně 5

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 zářijového čísla je 26. 8. 2009. Časopis se objeví
na pultech prodejen okolo 7. 9. 2009.
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Informace
z
radnice
Usnesení rady mûsta

10. schůze rady města
10. schůze rady města v roce 2009 konaná dne 13. května se zabývala těmito
záležitostmi:
— schválila využití rezervních fondů dle návrhů ředitelů jednotlivých
příspěvkových organizací
— vzala na vědomí předložený návrh programu a předběžné náklady na
akci Hrádecké slavnosti a Bartolomějská pouť, která se uskuteční ve
dnech 28. 8.–30. 8. 2009, a uložila OISM připravit předběžné náklady
na restauraci sochy sv. Josefa na Žitavské ulici (naproti Lidovému domu)
— vzala na vědomí žádost o spolupráci při akci Filmové léto 2009.
Schválila termín akce v době od 25. 8. do 27. 8. 2009 v prostoru
Horního náměstí. Na základě žádosti Kinematografu bratří Čadíků
schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 4 760 Kč včetně DPH
na jeden promítací den akce Filmové léto 2009 a zajištění propagace
ze strany města.
— vzala na vědomí informaci o neschválení dotace z grantového programu G – 11 – Podpora kultury v Libereckém kraji na akci Hrádecký
divadelní podzim 2009
— vzala na vědomí provozní dobu užívání veřejného internetu dle návrhu
členů OV Dolní Sedlo a uložila starostovi města projednat provozní
dobu se SDH Dolní Sedlo. Schválila správcem víceúčelového hřiště na
Dolním Sedle pana Miroslava Kosoru ml. dle návrhu členů OV Dolní Sedlo.
— souhlasila s návrhem pojmenovat nově zřizovanou komunikaci
navazující na současnou komunikaci Zlatá výšina názvem Šípková
a komunikaci, se kterou sousedí pozemek p. Veroňka, názvem Bezová
a doporučila předložit návrh k projednání zastupitelstvu města
— vzala na vědomí informaci o možnosti výkonu veřejné služby osobami
v hmotné nouzi a schválila organizování veřejné služby v Hrádku nad
Nisou od 1. 7. 2009
— na základě jednání a doporučení výběrové komise jmenovala vedoucím
odboru investic a správy majetku pana Aleše Neuwirtha od 1. 6. 2009
— vzala na vědomí nabídku k odkoupení bytového domu Dolní Suchá
č. p. 134 a uložila OISM předložit materiál
— schválila částku 692 000 Kč jako náklady na stavební úpravy prodejny
nájemce SD Jednota v domě č. p. 70 na Horním náměstí. Tato částka
bude vzájemně započtena proti nájmu vyplývajícímu z nájemní smlouvy.
— schválila odměnu ve výši 500 Kč z prostředků města Hrádek nad Nisou
za výkon funkce člena okrskové volební komise v Hrádku nad Nisou
v rámci voleb do Evropského parlamentu ve dnech 5.–7. 6. 2009
— souhlasila s tím, že Projekt roku 2009 – Dolní náměstí bude rozložen
na dva roky, a to 2009 a 2010.
11. schůze rady města
11. schůze rady města v roce 2009 konaná dne 27. května se zabývala těmito
záležitostmi:
— souhlasila se stavbou dřevěného přístřešku v areálu Kristýna – jih pro
Volejbalový klub Hrádek nad Nisou
— uložila odboru investic a správy majetku vypsat výběrové řízení pro
zabezpečení výkonu služby PO a BOZP ve všech dosud neřešených
objektech města Hrádek nad Nisou
— schválila vypsání výběrového řízení v rámci projektu „Zlepšení dopravní
dostupnosti mezi městy Hrádek na Nisou (CZ), Bogatynia (PL) a Heřmanice (CZ) v česko polském příhraničí“ na dílčí veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce Technický dozor investora (stavebníka) při provádění stavebních prací
— souhlasila s realizací rekonstrukce vytápění v bloku budov č. p. 70,
Horní náměstí a uložila odboru investic a správy majetku vypsat výběrové řízení na zhotovitele díla
— schválila prodej tří jízdních kol městské policie zn. Apache hooha společnosti Kristýna, a. s. Cena je stanovena dle odhadu firmy Jiří Novák
SPORT – N, Hrádek nad Nisou, ve výši 6 000 Kč/ks.
— vzala na vědomí informaci o průběhu výběrového řízení na pronájem
pozemku pro výstavbu fotovoltaické elektrárny na Liberecké ulici a uložila odboru investic a správy majetku zajistit vypsání nového výběrového řízení
— vzala na vědomí informaci o převodech pozemků z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města Hrádku nad Nisou včetně nájemních vztahů z těchto převodů vyplývajících a uložila odboru investic
a správy majetku zajistit doplnění seznamu o pozemky, které mezitím
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město prodalo a není v současné době jejich vlastníkem, a pozemky,
na které neexistuje žádný právní vztah, zveřejnit k pronájmu, případně
k prodeji podle návrhu OISM
vzala na vědomí informace o přehledu závazků vůči městu Hrádek nad
Nisou. Schválila odpis pohledávek v celkové výši 1 670 861,11 Kč.
Komentář: Odepsané pohledávky tvoří jednak pohledávky od obyvatel, kteří zemřeli, a pohledávky řešené konkursem (asi 1 mil. Kč pohledávek vůči bývalé společnosti ViJa).
vzala na vědomí informaci o personálních změnách na městském úřadě:
1. června nástup vedoucího odboru investic a správy majetku pana
Aleše Neuwirtha
1. června nástup referenta OISM paní Šárky Přádové (místo p. Plavčkové)
1. července nástup referentky kanceláře úřadu paní Evy Bruderové
(místo p. Všetečkové)
vzala na vědomí informace o hospodaření v lesích města Hrádek nad
Nisou a uložila odboru investic a správy majetku projednat s lesním
správcem výběrové řízení na provádění služeb v rámci hospodaření
v lesích města, a to s platností od 1. 7. 2009
souhlasila s navýšením kapacity Mateřské školy, Hrádek nad Nisou –
Donín na 83 dětí. Souhlasila s provedením nutných stavebních prací
a s financováním z rozpočtu města Hrádek nad Nisou.
Komentář: Navýšena bude kapacita MŠ ve Václavicích, kde je v současnosti převis poptávky po umístění dětí v MŠ. S navýšením kapacity souvisí nutné úpravy, především rozšíření soc. zařízení.
vzala na vědomí předložené žádosti jednotlivých organizací o poskytnutí dotace na obnovu nemovitého majetku pro rok 2009 a schválila
finanční příspěvky.
Komentář v samostatném článku.

12. schůze rady města
12. schůze rady města v roce 2009 konaná dne 10. června se zabývala těmito
záležitostmi:
— schválila vypsání výběrového řízení v rámci projektu „Společný sekretariát svazku měst Malý trojúhelník“ na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodání služeb Obsahový manažer – koordinace, v rámci projektu „Společný sekretariát svazku měst Malý trojúhelník (CZ/D)“
— schválila vypsání výběrového řízení v rámci projektu „Společný sekretariát svazku měst Malý trojúhelník“ na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodání služeb Obsahový manažer – jednání, v rámci projektu
„Společný sekretariát svazku měst Malý trojúhelník“
— schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu na úpravu anténních
systémů v objektech města č. p. 670, 700, 733 z důvodu přechodu na
digitální vysílání
— schválila smlouvu o dílo vypracovanou Ing. Odehnalem na změnu
plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje pro Oldřichov
na Hranicích ve výši 30 000 Kč.
Komentář: Změna plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého
kraje je nutnou podmínkou pro další kroky realizace odkanalizování
Oldřichova na Hranicích. Původní dokument Libereckého kraje totiž
nepočítá s odkanalizováním této lokality.
— schválila smlouvu o dílo se společností Valbek na realizační projektovou dokumentaci na kamerový systém Revitalizace historického centra
v Hrádku nad Nisou za cenu dohodou ve výši 30 tis. Kč.
Komentář: Součástí rekonstrukce centra města bude instalace kamerového systému (10 kamer).
— souhlasila se zadávací dokumentací a výzvou k podání nabídek na
akci Regenerace sídliště Pod Tratí a uložila odboru investic a správy
majetku vypsat výběrové řízení
— po projednání schválila nájemní smlouvy v budově Liberecká 70, Hrádek nad Nisou s účinností od 1. 7. 2009
— schválila zajištění odběru el. energie z budovy městského úřadu
v Hrádku nad Nisou společností United people, s. r. o., za účelem
pořádání akce Krajské dny 2009 na Horním náměstí za cenu 5 000 Kč
— souhlasila se směnou vozidel Škoda Felicia 1L3 47–10 za Felicii Pick–up
— vzala na vědomí předloženou zprávu o provozu skateparku.
Komentář: Vzhledem k malému využití skateparku se hledá variantní
řešení např. v podobě otevírací doby jeden den v týdnu a v ostatních
dnech na vyžádání.
— schválila jako dodavatele stavebních prací na stavebních úpravách
„rehabilitace“ v Tovární ulici f. Stavrekol, s. r. o.
— vzala na vědomí informaci místostarosty města o připravované rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ul. U Koruny, Prostřední, Truhlářská
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v Loučné a uložila odboru investic a správy majetku zahrnout do rozpočtu roku 2010 částku odpovídající 50 % spolupodílu na obnově
povrchů dotčených komunikací
— vzala na vědomí změnu územního plánu a uložila starostovi města
s žadateli a případnými investory projednat podmínky a předložit
opět na jednání rady města
— schválila vypsání výběrového řízení na pořízení dokumentace revitalizace sídliště Liberecká, 2. etapa.
—

Ze zasedání zastupitelstva mûsta

6. zasedání zastupitelstva města
6. zasedání zastupitelstva města v roce 2009 konané dne 17. června se
zabývalo těmito záležitostmi:
— uložilo starostovi města předložit zastupitelstvu města v termínu září
2009 soubor návrhů možných opatření řešení situace v lokalitě Dolní
Suchá, bytové domy, a do té doby přijmout opatření v rámci zvýšeného dohledu městskou policií
— schválilo celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok
2008 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2008 bez výhrad
— vzalo na vědomí zprávu auditora o hospodaření ZŠ Donín a ZŠ Lidická
za rok 2008
— schválilo návrh 2. změny rozpočtu města pro rok 2009. Celková výše
rozpočtu po schválené změně je 134 449 368 Kč.
Komentář: Do druhé změny rozpočtu města byly zahrnuty schválené
projekty města a zároveň bylo zohledněno vytvoření rezervy v rozpočtu ve výši 5 % v každé kapitole pro případ sníženého výběru daní.
— schválilo zrušení obecně prospěšné společnosti – Společnost pro hospodářský rozvoj Hrádecka, o. p. s., Centrum vzdělanosti Trojzemí,
o. p. s.
Komentář: Obě rušené obecně prospěšné společnosti nevyvíjely od
svého založení žádnou činnost – Centrum vzdělanosti Trojzemí počítalo se vznikem Centra vzdělanosti Libereckého kraje a jeho působením v Hrádku, Společnost pro hospodářský rozvoj Hrádecka měla
koordinovat činnost mezinárodní průmyslové zóny spolu s obdobnými společnostmi v Polsku a Německu.
— delegovalo p. Martina Půtu na řádnou valnou hromadu společnosti
Kristýna, a. s., a pověřilo starostu města k předložení návrhů města
Hrádek nad Nisou na udělení odměn členům statutárních orgánů společnosti ve výši jednoho měsíčního platu za činnost v roce 2008
— delegovalo p. Josefa Horinku na řádnou valnou hromadu společnosti
ČSAD Liberec, a. s., a pověřilo místostarostu města k předložení návrhů
města Hrádek nad Nisou
— odvolalo člena OV Dolní Sedlo pana Richarda Vietzeho z důvodu
rezignace na členství v OV
— bere na vědomí dopis firmy Regioplan, s. r. o., ve věci vysvětlení spolupráce s firmou Executive Project Group, a. s., na zajišťování výběrového řízení na veřejnou zakázku: Zhotovitel stavby v rámci projektu
„Revitalizace historického centra v Hrádku nad Nisou“
— vzalo na vědomí informaci o získání dotace na projekt Cyklostezky
Nisy, úsek Dělnický dům–Luční
— schválilo projektový záměr a podání žádosti o dotaci příspěvkové organizace ZŠ Lidická s názvem „Mezinárodní parlament dětí – Nisa nás
spojuje“ do Fondu mikroprojektů pro česko-polské příhraniční regiony,
který administruje Euroregion Nisa. Rozsah a financování projektu,
bude zpracováno dle podmínek tohoto fondu, kdy podíl žadatele činí
15 % uznatelných výdajů a výše dotace je 85 % uznatelných výdajů.
Celkový objem nákladů projektu musí být do 15 000 eur.
— vzalo na vědomí záměr projektu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko s názvem Výstavba logistického, výukového a výcvikového centra Zdravotnické záchranné služby Hrádek n. N.
Komentář: Projekt směřuje k vytvoření střediska ZZS v Oldřichovské
ulici.
— vzalo na vědomí žádost o odkoupení pozemků v příhraniční průmyslové zóně od firmy RUBIDEA, s. r. o., a uložilo radě města předložit
analýzu možností využití pozemků včetně cen obdobných pozemků
v podobných lokalitách.
Komentář: Společnost Rubidea má zájem o 50 tis. m2 plochy ve velké
průmyslové zóně se záměrem vybudovat zde logistické centrum.
— vzalo na vědomí informaci o jednání právního zástupce města JUDr.
Šmídka se správcem konkurzní podstaty Polycottonu JUDr. Barvínkovou a pověřilo radu města uzavřením konečné dohody směřující
k vymazání zástavního práva s p. p. č. 1819/11.

Komentář: V roce 2000 město získalo 51 m2 pozemků pod vnitřním
obchvatem, patřících bývalému Bekonu. Spolu s majetkem bývalého
Bekonu bylo i na tento pozemek zapsáno zástavní právo ve výši
30 mil. Kč. Po úspěšném jednání se správcem konkurzní podstaty
zaplatilo město částku 6 tis. Kč a byla uzavřena dohoda o vymazání
zástavního práva. Díky úspěšnému postupu města (jmenovitě p. Solnařové) se sníží dluhová služba města o 30 mil. Kč.
— schválilo doplnění jednacího řádu Zastupitelstva města Hrádek n. N.
v článku V o bod 29, dle předloženého návrhu kontrolního výboru.
Komentář: Do jednacího řádu bylo doplněno ustanovení, které říká,
že pokud se problematikou zabývá zastupitelstvo města, nebude se
jí již zabývat rada města, a to ani v případě, že zastupitelstvo města
nepřijme k problematice usnesení.
— zrušilo pověření Pavla Weisse jako velitele Městské policie v Hrádku
nad Nisou. Pověřilo strážníka Roberta Petříka plněním úkolů při řízení
městské policie jako velitele Městské policie v Hrádku nad Nisou.
2. mimořádné zasedání zastupitelstva města
2. mimořádné zasedání zastupitelstva města v roce 2009 konané dne
8. června se zabývalo těmito záležitostmi:
— vzalo na vědomí nabídky podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou
zakázku Zhotovitel stavby v rámci projektu „Zlepšení dopravní dostupnosti mezi městy Hrádek nad Nisou (CZ)–Bogatynia (PL) a Heřmanice
(CZ) v česko-polském příhraničí“.
Schválilo v souladu s hodnocením hodnotící komise jako nejvhodnější
nabídku pro část A veřejné zakázky nabídku uchazeče STRABAG, a. s.,
který nabídl nejnižší nabídkovou cenu, a to 21 791 140,08 Kč vč. DPH
dle podané nabídky.
Schválilo v souladu s hodnocením hodnotící komise jako nejvhodnější
nabídku pro část B veřejné zakázky nabídku uchazeče EUROVIA CS,
a. s., který nabídl nejnižší nabídkovou cenu, a to 767 800 Kč vč. DPH
dle podané nabídky.
Schválilo v souladu s hodnocením hodnotící komise jako nejvhodnější
nabídku pro část C veřejné zakázky nabídku uchazeče STRABAG, a. s.,
který nabídl nejnižší nabídkovou cenu, a to 2 345 298,12 Kč vč. DPH
dle podané nabídky.
— schválilo vypsání výběrového řízení na stavební práce s názvem:
Zhotovitel stavby v rámci projektu „Revitalizace historického centra
v Hrádku nad Nisou“, kterou schvaluje zadat v otevřeném řízení dle
§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Schválilo uzavření smlouvy o sdružení zadavatelů mezi městem Hrádek nad Nisou a Severočeskou vodárenskou společností na zadání
veřejné zakázky s názvem: Zhotovitel stavby v rámci projektu „Revitalizace historického centra v Hrádku nad Nisou“.
— schválilo vypsání zadávacího řízení na stavební práce s názvem: Zhotovitel stavby v rámci projektu Multifunkční centrum Trojzemí Hrádek
nad Nisou (CZ)–Bogatynia (PL), kterou schvaluje zadat v otevřeném
řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.
Termíny schůzí rady města v druhém pololetí roku 2009

29. 7., 19. 8., 2. 9., 16. 9., 30. 9., 17. 10., 4. 11., 18. 11., 2. 12.
Termíny zasedání zastupitelstva města v druhém pololetí
roku 2009

23. 9., 21. 10., 25. 11., 16. 12.

Upozornûní – tfiídûní textilu
Vedení společnosti DIMATEX Stráž nad Nisou nás upozornilo, že v poslední
době jsou do bílých kontejnerů na textil odhazovány materiály, které
tam nepatří – koberce, molitany, matrace a také mokré a plesnivé hadry.
Odstranění a likvidaci tohoto nezpracovatelného odpadu pak hradí
město.
Připomínáme, že do těchto kontejnerů lze odložit ošacení, párovanou
obuv, ložní prádlo, záclony atd. a je třeba je do kontejneru odkládat v zavázaných igelitových pytlích nebo taškách. Nezapomínejme, že dotřiďování
je prováděno ručně.
V letošním roce bylo v našem městě prozatím sebráno 5,02 t textilu
a z toho bylo vytříděno 0,62 t nezpracovatelného odpadu.
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Nûkolika slovy
Na základě zájmu některých obyvatel Loučné o posunutí autobusové
zastávky od starých garáží u mostu přes Nisu k restauraci Koruna proběhlo jednání se zástupcem Korid LK (koordinátora veřejné dopravy
Libereckého kraje) p. Roženským. Zastávka by se mohla v případě splnění
formálních požadavků (např. povolení Policie ČR) přesunout s platností
nového jízdního řádu, tedy od 13. 12. 2009.
V letošním roce budou opraveny vitráže ve vile, kde sídlí MŠ Oldřichovská. Město na opravu uvolní 40 tis. Kč.
Na hřbitově probíhají opravy hlavní brány (oprava střechy, dlažby, fasády)
a kolumbária, které bude umístěno v levém křídle vstupní lodi. Kolumbárium bude tvořeno typizovanými boxy. Na opravy je vyčleněno bezmála 800 tis. Kč.

Návrh vlakov˘ch jízdních
fiádÛ
Na internetové stránce http://www.iidol.cz/navrhovane-jizdni-rady.html
je k nahlédnutí první návrh železničního jízdního řádu pro období od
13. 12. 2009 do 11. 12. 2010. Pod jednotlivými jízdními řády jsou k dispozici formuláře pro uvedení připomínek ze strany obcí i veřejnosti, je
možné také využít mail na koordinátora veřejné dopravy Libereckého
kraje, společnost KORID LK – koridlk@kraj-lbc.cz. Konečný termín pro
vznesení podnětů je 20. červenec.

Trelleborg získal nové zakázky

Zastupitelstvo města odvolalo na svém jednání dne 17. 6. 2009 na návrh
starosty města Martina Půty z funkce velitele Městské policie Hrádek nad
Nisou pana Pavla Weisse. Zároveň pověřilo od 18. 6. 2009 jejím řízením
pana Roberta Petříka.
K odvolání z pozice velitele městské policie došlo na základě porušení
pracovně právních předpisů ze strany bývalého velitele. Vzhledem
k tomu, že jiné právní normy nebyly porušeny, bude pan Pavel Weiss
dále působit u hrádecké městské policie v pozici strážníka.

Společnost Trelleborg, která působí v automobilovém průmyslu a je
v Hrádku nad Nisou a okolí největším zaměstnavatelem, zveřejnila
v těchto dnech důležitou informaci o budoucnosti výroby. „Podařilo se
nám získat několik nových zakázek od významných automobilek. Ještě
tento rok bude zahájena výroba pro nové vozy Audi a Volkswagen. Příjem těchto zakázek pro nás znamená, že od podzimu zvýšíme výrobu
a přijmeme až 60 nových pracovníků,“ potvrzuje ředitel Vítězslav Čepelka.
Firma se specializuje na výrobu gumových hadic pro topení a chlazení
v automobilech a je schopna dodávat produkty vysoké kvality pro široké
spektrum zákazníků – od malých aut až po luxusní vozy. V rámci nových
zakázek bude vyrábět součástky do motorů menších aut – VW Polo i do
velkých silných motorů pro Audi A8 nebo BMW řady 5. Díly z továrny
v Hrádku nad Nisou se později objeví také v novém autě Škoda Yeti
a v novém modelu Škoda Fabia.
Zprávu o nových zakázkách přivítal i předseda Asociace samostatných
odborů v Libereckém kraji Milan Šubrt: „Oceňuji vývoj v hrádecké továrně,
a to nejen díky novým zakázkám, které přinesou zaměstnancům větší
jistoty. Celkově se velmi zlepšila komunikace mezi odbory a vedením
firmy, pravidelně se scházíme a řešíme situaci na trhu s automobily a její
dopad na zaměstnanost ve společnosti.“
Společnost Trelleborg zaměstnává v současné době 360 lidí. Letos
v zimě musela firma čelit problémům spojeným s ekonomickou situací
v automobilovém průmyslu a poklesem výroby. Útlum výroby se nakonec vedení firmy podařilo odvrátit. „Získat nové zakázky je v této době
velmi obtížné, ale hrádecká továrna již několikrát dokázala, že je spolehlivým dodavatelem. Po našich lidech chceme tři věci – výkon, kvalitu
a disciplínu. Na oplátku nabízíme to, co začíná být stále více a více
cenné – práci,“ doplnil Vítězslav Čepelka.

Policisté hlídkují spoleãnû

Podûkování Policii âR

Mezinárodní hlídky složené z českých, polských a německých policistů
vyrazily poprvé společně do ulic na začátku července. Nejdříve v Hrádku
nad Nisou, o několik dnů později i v Žitavě a v Bogatynii.
Další společné akce budou následovat. Měly by probíhat v asi dvoutýdenních intervalech. Cílem je především posílení vzájemné spolupráce
mezi policisty v regionu Trojzemí.

Vedení společnosti Kristýna, a. s., tímto děkuje Policii ČR za záchranu
a podíl na navrácení odcizeného mobilního plotu. Chtěli bychom poděkovat zejména panu Janu Ebermannovi z obvodního oddělení Policie ČR
v Hrádku nad Nisou, který díky své všímavosti objevil nové stanoviště
odcizeného plotu a svým neodkladným jednáním spustil řetěz dalších
událostí, které vedly k navrácení plotu majiteli. Dále bychom rádi poděkovali veliteli hrádeckého oddělení Policie ČR panu Petru Jakubcovi, jehož
zásluhou se podařilo celou věc dotáhnout až do konce. Tedy návratu
odcizeného majetku naší společnosti. Hodnota odcizeného plotu byla
vyčíslena na téměř 100 tis. Kč! Děkujeme.

Město získalo ze Státního fondu dopravní infrastruktury dotaci ve výši
1,808 mil. Kč na realizaci cyklostezky mezi Dělnickým domem a Luční
ulicí. Na stavbu v hodnotě asi 4 mil. Kč přispěje jedním milionem také
Liberecký kraj. Tento úsek cyklostezky je první etapou v převedení cyklistické dopravy z Liberce do Hrádku nad Nisou mimo silnice. V jarních
měsících se navíc podařilo společnými silami Chotyně a Bílého Kostela
provizorně uvést do provozu úsek podél Gronovky. Již nyní je tedy
možné z Bílého Kostela do Chotyně využít cestu podél pravého břehu
Nisy. Nákladem Hrádku nad Nisou byla u Gronovky opravena také lávka
na turistické stezce.
Dotaci ve výši 900 tis. Kč se podařilo městu získat prostřednictvím místní
akční skupiny na realizaci projektu roku Rekonstrukce Dolního náměstí.
Přesto byla jeho realizace rozložena do dvou let – 2009–2010.

Mûstská policie má nového velitele

Přijďte pomoci najít vílu Kristýnu
Ve starých knihách je psáno, že jednou za rok mohou lesní tvorové vyvolat a někdy i vidět vílu Kristýnu, která vládne lesům i vodám v okolí jezera.
Dne 25. 7. 2009 pořádáme druhý ročník pochodu masek a hledání víly
Kristýny v našem rekreačním areálu. Zveme všechny lesní mužíky, šakaly,
trpaslíky, lesní zvěř a další tvory, aby vylezli ze svých úkrytů v okolních
lesích a přišli nám pomoci vyvolat a snad i najít vílu Kristýnu. Rádi
bychom ji požádali o požehnání všem vodám, lesům i větrům tak, aby
další léto na Kristýně bylo krásné. Sraz všech masek je ve 13 hodin u recepce
v severní části areálu. Pochod bude zakončen opékáním buřtů.

Pořiďte si permanentku!
Kristýna, a. s., nabízí všem pravidelným návštěvníkům areálu permanentní vstupenku za 250 Kč / sezonu. Jednorázové vstupné je přitom
35 Kč / den!
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Oldfiichov na Hranicích se vnásledujících Nejlep‰í sbûraãi byli opût ocenûni
letech doãká odkanalizování
Čtvrtým rokem probíhala v Hrádku soutěž pro žáky školských zařízení
Dokončení ze strany 1

Aby si starostové obou obcí funkčnost kořenové čistírny ověřili v praxi,
vyjeli se na ni podívat do obce Zásada na Jablonecku, kde se společností,
která pro obec čistírnu a kanalizaci provozuje, projednali veškeré technické i finanční záležitosti související s provozem. Především pro polskou
stranu je tato technologie zajímavá, ale zároveň dosud méně známá. Je
velmi vhodná pro decentrální čištění odpadních vod a pro polskou stranu
by se mohlo jednat o modelový, pilotní projekt, vhodný především do
venkovských oblastí. Pilotním projektem bude i z toho pohledu, že zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí bude pro společný
záměr zpracovávat jedna firma, která vyhraje výběrové řízení na zpracovatele dokumentace, protože na polské straně chybí projektantům zkušenosti a informace. Samozřejmě bude nutná velmi úzká spolupráce s polským expertem, který bude průběžné výstupy upravovat podle polských
zákonů tak, aby bylo možné vydání územního rozhodnutí či obdobného
dokumentu pro obě strany hranice.
Tento první krok je přípravnou fází a bude možný díky projektu „Čistění odpadních vod Kopaczów (PL) – Oldřichov na Hranicích (CZ) – Projektová dokumentace“, podpořenému z Fondu mikroprojektů v rámci
OPPS 2007–2013 Cíl 3 (ČR-Polsko) v Euroregionu Nisa.
Projektová dokumentace by měla být zpracována do podzimu 2009
tak, aby bylo možné podat žádost o dotaci na vlastní realizaci odkanalizování a stavby kořenové čistírny odpadních vod.
„Pokud vše dobře půjde, mohli bychom mít v Oldřichově vlastní kořenovou čistírnu odpadních vod v roce 2011,“ říká starosta Martin Půta.
Celkové náklady na přípravu projektu jsou odhadovány na 32 500 eur,
z toho přispěje Evropská unie částkou ve výši 85 %, což je 27 625 eur.

ve sběru tříděného odpadu. Nezastavily ji ani zprávy o nepříznivém
vývoji na trhu s tříděnými odpady. Došlo jen ke změně partnera města,
kterým se stala liberecká pobočka Kovošrot Group.
Celkový objem vytříděného starého papíru, tetrapaků a PET láhví zůstal
téměř stejný jako v loňském roce. Ze škol a školek bylo odvezeno přes
50 tun papíru, více než 30 tisíc nápojových kartónů a téměř 136 tisíc
PET láhví. V mnohých rodinách se zapojují do sbírání papíru, PET láhví
a tetrapaků všichni příbuzní nebo i sousedé.
V kategorii mateřských škol vyhrála s velkým náskokem MŠ v Loučné.
V kategorii tříd ze základních škol vyhrála speciální třída ze ZŠ praktické
v Loučné. Nejpilnější sběrači jednotlivých komodit získali jako cenu nejrůznější elektroniku v podobě MP3 přehrávačů a digitálního fotoaparátu.
Za největší množství sebraného papíru (2 610 kg) dostala cenu Veronika
Lupačová ze ZŠ Lidická, ve sběru tetrapaků vyhrál Martin Poláček ze ZŠ
Lidická (2 085 ks) a ve sběru PET láhví Radek Kreana ze ZŠP Loučná s 8 tisíci
sebranými láhvemi. Celkovým vítězem, který byl určen podle tabulky pro
přepočet jednotlivých komodit na body, byl Radek Kreana ze ZŠP Loučná.
Vít Štrupl

Romana Cermanová

Dûtsk˘ den na Dolním Sedle
Pokračování ze strany 1

Vážíme si především sponzorů: Drogerie – p. Kubín, Molla – p. Molnárová,
Potraviny – p. Žilko, podnikatel p. Pecina, peněžité dary poskytly i sedlecké důchodkyně, které jistě na rozdávání tak moc nemají. Seznam všech,
kteří pomohli s organizací, věnovali věcné i peněžité dary, ženy, které
napekly, zveřejnil osadní výbor na místních vývěskách. Pokud jmenuji
sponzory dětského dne, nemohu nevzpomenout na sponzora „komunálního“, město. Nepříznivé počasí ovlivnilo i průběh dětského dne na
Kristýně (před týdnem). Odměny a dárky připravené dětem na Kristýně
a nerozdělené se dostaly prostřednictvím DDM Drak i k dětem na Sedle.
Proto i za sedlecké (možná i hrádecké děti, které na Sedlo přišly) děkujeme
za toto operativní přeskupení dárků a odměn k těm, kterým byly určeny.
Považujeme za důležité zdůraznit, s jakou obětavostí a nasazením
pracovaly předsedkyně OV p. Peštová a členka OV p. Roztočilová. Jako
organizátorky se velice osvědčily, i když někteří občané Dolního Sedla
zatím možná smýšlí jinak. I to se poddá.
Zvláštní poděkování patří panu Polákovi, který, ač v důchodovém věku,
v předvečer příprav posekal za pomoci Davida Roztočila celý areál hřiště,
trávu a shrabané listí odvážel. Areál se musel shrabat, zamést přilehlé
parkoviště. Opět tato aktivita zůstala na p. Peštové a Roztočilové, jejich
dětech, p. Brunerové. Nebyl čas na organizaci brigády, muselo se jednat.
Také zapojení hasičů bylo standardní. Počítalo se s táborákem, opékáním vuřtů. Připravili dřevo, přivezli stoly a lavice, „hasičské“ ženy rovněž pekly a pomohly při organizaci dětského odpoledne.
A znovu – jak to dopadlo? Nechť posoudí děti a občané. Nebudeme
se chválit. Dětem byl předveden výcvik služebních psů (posádka Grabštejn), děti viděly přehlídku ovládání modelů autíček, zajezdily si na
koních, při legračních disciplínách si vybíraly odměny.
Co nám na závěr nevyšlo, bylo počasí. Začalo pršet, a tak v dešti byly
uvítány sedlecké děti, které se vrátily s pohárem z hasičské soutěže a už
se nemohly zúčastnit žádných atrakcí. Přesto dostaly dárky, občerstvení
a snad se i prokousaly koláči, ve kterých byly zapečené dvacetikoruny.
Závěr dětského dne měl končit posezením u táboráku, s kytarou,
možná s vykouřením „dýmky míru“, možná… Místo toho dost deště,
naštěstí vuřty se opékaly na grilu, který operativně zajistili hasiči. A „dýmka
míru“? Snad v brzké budoucnosti, je to v lidech!
A pokud osadní výbor vydrží (zase záleží na podpoře sedleckých),
tak doufejme, že příští dětský den bude neméně pěkný a už se sluníčkem
(i v duši).
Marie Kozlová

Nejlep‰í Ïáci si odnesli MP3
Celoroční práci žáků ve škole již tradičně oceňuje i vedení města, nejen
učitelé na vysvědčení. I letos přijali starosta města Martin Půta a místostarosta Josef Horinka v obřadní síni radnice 27 žáků, aby ocenili jejich
snahu, píli nebo další aktivity, jako je třeba pomoc spolužákům či úspěchy
v soutěžích.
Na prvním stupni bývá velmi obtížné vybrat jména těch nejlepších,
nicméně pedagogické sbory vyzdvihly tyto žáky: Helena Brunnerová,
Darina Chlupsová, Roman Kolář, Kateřina Svobodová, Karolína Brátová,
Terezie Hanzlová, Tomáš Deskop.
Na druhém stupni bývá volba o něco jednodušší, přeci jen žáků, kteří
si dokáží udržet vynikající prospěch, je méně. A nejlepší žák také nemusí
být nejlepší jen podle známek na vysvědčení. Na doporučení učitelů ocenilo město tyto žáky: Kristýna Černá, Jana Látová, Adéla Pleštilová, Andrea Chadimová, David Varga, Šárka Rydvalová, Aleš Hrouda, Míša Fritschová, Tereza Danková, Martin Nešetřil, Ondra Miller.
Ne každému se podaří mít vynikající prospěch. Ale každý se může snažit,
aby se zlepšoval a dosáhl co nejlepších výsledků podle svých možností.
Právě proto je další kategorií pro ocenění „největší zlepšení“. Převzali je
Kristián Balabán, Miloš Klesal, Martina Cicková.
Na získání ceny Osobnost školy nestačí mít jen velmi dobrý prospěch.
Takový žák musí prokázat víc. Asi nepřekvapí, že v hodnocení, které učitelé pro tuto příležitost připravují, se objevují slova kamarádský, pomoc
spolužákům, tahoun třídy, reprezentant školy na sportovních soutěžích
a olympiádách. Cenu si odnesli Roman Drahoňovský z Donína, Lucie
Žuková ze ZŠ Lidická, Sabina Vietzová ze ZŠ T. G. Masaryka a Michaela
Rydvalová a Radek Kreana ze ZŠP Loučná.
Všichni ocenění si letos odnášeli domů MP3 přehrávače. Ke gratulaci
a poděkování ze jejich práci se připojujeme i my a přejeme chuť a elán
podobně pokračovat i v dalších letech.
Vít Štrupl
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Hrádek hostil Krajské dny
Popáté připravil Liberecký kraj přehlídku Krajské dny. Ač velikostí rozhodně Hrádek není pátým městem v kraji, stal se jejich dějištěm.
Zatímco páteční odpolední program na Horním náměstí a sobotní
dopolední program na Kristýně patřil hrádeckým vystupujícím (školy
Lidická a T. G. Masaryka, mažoretky, Mystery, biketrialista Jan Sladký),
zbytek programu tvořily regionální soubory. Sobotní program probíhal
zároveň na Grabštejně, kde se představili šermíři, tanečníci a kejklíři.

Zpestřením pátečního programu a zároveň dobročinnou akcí bylo
kreslení trik, jehož aktéry byli krajští radní, hejtman Libereckého kraje
Stanislav Eichler a starosta Hrádku Martin Půta. Jejich úkol byl zdánlivě
jednoduchý – na bílém triku představit svůj resort. Přímo před zraky
diváků vzniklo sedm trik, která byla později představena jejich autory
a vydražena v aukci. Výtěžek ve výši 27 tis. Kč byl věnován Dětskému
diagnostickému ústavu v Liberci. Nejvyšší cena byla zaplacena za triko
starosty Martina Půty se symboly mezinárodní spolupráce v Trojzemí. Jeho
nový majitel přispěl diagnostickému ústavu 7,5 tisíci korunami.
Úloha Hrádku nad Nisou jako hostitele pátých Krajských dnů skončila
v sobotu večer na Kristýně při závěrečném ohňostroji. Organizace Krajských dnů byla plně v režii kraje. Hrádek nad Nisou nijak neovlivňoval
jejich program, ale ani na jejich pořádání nijak finančně nepřispíval.

polečenská
rubrika
Životní výročí

Vít Štrupl

Občanům, kteří v měsíci
červnu 2009 oslavili
významné životní jubileum,
srdečně blahopřejeme.
70 let
80 let
81 let
82 let
83 let
84 let
85 let
87 let
94 let

Kamil Hrašna, Manfred Gibiser,
Hana Matulová
Ladislav Vacek, Marie Proboštová
Miloslav Bensch, Jaroslava Baková
Miloslava Tvrdá
Gizela Šimková, Miloslava Šrajerová
Waltraut Prchlíková, Marta Hovorková
Vladimír Kopecký
Zdeňka Krakovská, Elena Kovářová,
Agneša Jakubcová
Marie Jindrová
Marie Zimová, SPOZ
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Pohoda a spokojenost

V Hrádku vládne spokojenost

Přemýšlím, co je hlavním rysem hrádeckého rockového festivalu. Pohoda.
Zvlášť když se přidá sluníčko, které letošnímu sedmému ročníku rockového léta přálo. Lidí by mohlo být asi více, na druhou stranu návštěvníci
festivalu mají dostatek prostoru, netvoří se fronty na občerstvení a těch
devět hodin plných hudby uteče jako voda, i když zrovna hraje kapela, která
není mou krevní skupinou. A je potřeba dodat, že na Kristýně vždy několik kapel překvapí a zprvu nenaladěného posluchače přiměje k obrácení.
Samozřejmě míním posluchače otevřeného, který je ochoten názor změnit a zajít i na festival nabízející víc než pouze stále dokola omílaná jména.

Ve fotbalovém oddíle hrádeckého Slovanu vládne spokojenost, když
pod vedením trenérské dvojice Broschinský – Kresila hrádečtí fotbalisté
po rozpačitém podzimu v jarních bojích zabrali a konečné 5. místo je
splněným cílem.
Výkony v jarní části byly většinou velmi dobré, útočná hra hrádeckých
slavila úspěch a zároveň přilákala do ochozů v chrastavském azylu více
diváků, hlavně skalních fanoušků, a hráči jim děkují za podporu.
Obrana až na jediné zaváhání s Českým Dubem pracovala spolehlivě
a v konečném sčítání byla druhá nejlepší v krajském přeboru za Českým
Dubem. Útok se také činil a 51 vstřelených branek potěšilo trenéry.
Nepříjemností v jarních bojích byla zranění Vinše, Hůly a nakonec
i Nývlta. Všem přejeme brzké uzdravení, aby na podzim byli opět oporami.
Za zraněné hráče naskočili do rozjeté soutěže nadějní dorostenci
a hlavně výkony Janáčka ml. a hlavně Zelenky jsou určitě příslibem pro
hrádecký fotbal.
Podzimní boje hrádeckých fotbalistů se budou odehrávat již na domácím pažitu a předem všichni děkují předsedovi oddílu p. Horinkovi za
velikou starost kolem hrací plochy. Trenéři děkují hráčům, realizačnímu
týmu, fanouškům a těší se, až se po dovolené setkají. Příprava na další
sezónu začíná 14. července. Všichni věříme, že ve stejném složení, i když
určitě kádr mužstva zaznamená několik změn.

Nová sezóna na novém hřišti
Hlavními taháky letošního Hradekrocksummer měli být Mňága a Žďorp
a Tatabojs, kteří předvedli, co se čekalo, a určitě nezklamali. Na malém
pódiu po roce opět svojí živelností překvapila Pěchota. Premiéru po několika letech odmlky si v Hrádku odbyla kapela Kurtizány z 25. avenue. Pamětníci možná postrádali někdejšího zpěváka, ale posluchače si přesto získali.
Jako jeden z nich pořadatelům Hrádeckého rockového léta děkuji
a přeji jim, aby vydrželi i v dalším roce a dokázali přilákat další diváky.
Vít Štrupl

Novou sezónu zahájí v srpnu hrádečtí fotbalisté na rekonstruovaném
trávníku hlavního hřiště.
Od loňského podzimu probíhala na donínském stadionu kompletní
rekonstrukce hrací plochy, spočívající mimo jiné v instalaci odvodňovacího systému. Přebytečná voda je odváděna do stávající akumulační
nádrže, sloužící pro závlahu travnaté plochy v suchých dnech. Instalován
byl automatický zavlažovací systém včetně potřebných čerpadel a elektroniky ovládání. Po rozprostření horních vrstev hřiště byl vyset nový trávník, který je průběžně udržován a připravován k podzimním zápasům.
Rekonstrukce hlavního hřiště stála 4,5 mil.Kč, které byly bez spoluúčasti města investovány z dotace MŠMT.
V. Štrupl

Nová prodejna na Dolním námûstí
Otevíráme 2. září
Sortiment: dárkové zboží, nábytek (ratan, bambus), proutí,
keramika, bytové doplňky atd.

Provádím zednické práce
(omítání, štukování, betonování, malování, obklady, dlažby)
Rekonstrukce bytů, domů, nebytových prostor.

Kontakt:
Tel.: 482 720 425, mobil: 733 645 931
martin.stejskal29@seznam.cz

Poplatky za inzerci v mûsíãníku

HRÁDECKO
formát
6 x 2,5 cm
6 x 5 cm
A6 (ãtvrtstránkov˘)
A5 (pÛlstránkov˘)
formát A4 (celostránkov˘)
reklamní reportáÏ

cena
119 Kã
357 Kã
595 Kã
1 190 Kã
2 380 Kã
cena dohodou
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I letos byla bedna
Na zakončení fotbalové sezóny se v sobotu 27. června 2009 uskutečnil na
fotbalovém stadionu v Doníně VIII. ročník mezinárodního turnaje mladých fotbalových nadějí (roč. 1998 a mladší) O pohár města Hrádku nad
Nisou.
I když se tento turnaj termínově kryl s další významnou akcí v Hrádku
nad Nisou (Liberecké krajské dny), sešlo se tu okolo 200 lidí (hráčů, rodičů
a diváků). Po předešlých deštivých dnech byly v sobotu ráno vidět v očích
pořadatelů menší obavy, ale tady nám pánbůh přál, neboť bylo ideální
fotbalové počasí. Turnaje se zúčastnila 4 mužstva z České republiky
(TJ Slovan Hrádek n. N. A a B, VTJ Rapid Liberec, Tatran Bílý Kostel n. N.),
dva týmy z Německa (VfB Zittau A a B) a jedno mužstvo z Polska (Granica Bogatynia).
Družstva byla zařazena do jedné skupiny, kde se hrálo systémem
„každý s každým“.
Po dopoledních zápasech následoval jako každoročně lehký a chutný
oběd, který nám připravil p. J. Joštiak z bistra Zatáčka. Po obědě se
dohrávalo zbylých 9 zápasů. Bohužel naši kluci Slovan Hrádek n. N. A
začali tento turnaj velice špatně, neboť prohráli první zápas s pozdějším
suverénním vítězem a favoritem turnaje, VfB Zittau A 0:5, druhý zápas
s Granicí Bogatynia 0:4 a třetí zápas s VTJ Rapid Liberec 1:2. Pak ale
zabrali a zbylá tři utkání vyhráli. Slovan Hrádek n. N. B, kde hráli o 2 roky
mladší kluci, 5 zápasů prohráli a 1 remizovali. Zde však tento náš hrádecký fotbalový potěr musím pochválit a zároveň nadnést jejich bojovnost, zaujetí a zarputilost pro hru zvanou fotbal. Tito malí kluci tuto hru
mají skutečně rádi, neboť po každém prohraném zápase bylo na nich
vidět zklamání a slzy v očích. Doufám, že příští rok už se budou na tomto
turnaji těšit z vítězství, protože budou o rok starší a fyzicky vyspělejší.
Nejlepší hráč turnaje: Damian Marszalek – Granica Bogatynia
Nejlepší brankář turnaje: Adam Vejvoda – Tatran Bílý Kostel n. N.
Nejlepší střelec turnaje: Tim Wojczak – VfB Zittau A
Konečné pořadí mužstev:
1. VfB Zittau A
2. Granica Bogatynia
3. Slovan Hrádek n. N. A
4. VTJ Rapid Liberec
5. VfB Zittau B
6. Tatran Bílý Kostel n. N.
7. Slovan Hrádek n. N. B

Organizátoři turnaje a hlavně trenéři elévů děkují touto cestou městu
Hrádek nad Nisou, které zaštítilo tento turnaj i v letošním roce a všem
sponzorům, kteří nemalou měrou podpořili tento turnaj, oddílu kopané
za velkou podporu mládežnické kopané v Hrádku n. N.
Část nákladů tohoto turnaje byla hrazena z fondů EU z CZ-PL programu Cíl 3 – fondu malých projektů pod názvem „Překračujeme hranice“ v rámci projektu „Společnou cestou Trojzemím“.
Sponzoři: město Hrádek nad Nisou, Elas, a. s. ,Pískovny, a. s., Hrádek
n. N. (p. Leška), Sádrokartony fa. HRAK (p. R. Horák), bistro Zatáčka
(p. J. Joštiak), p. J. Krečman st., cukrářství (p. J. Málek), pozemní práce
(p. Třešňák J.), Restaurace Sever (p. Peuker P.).
Poděkování patří též p. J. Krečmanovi st. který předal ceny jako host
turnaje a osobnost Hrádku n. N., organizátorům, kteří měli kolem turnaje
mnoho práce a starostí – p. N. Kubátové, Černé, Š. Bobvošové, p. Timulákovi, Kupcovi, Bobvošovi ml. – a rozhodčím – německému rozhodčímu
ze Žitavy pocházejícímu z Mosambiku p. „Juniorovi“, Svobodovi a J. Kresilovi. Celý letošní ročník turnaje byl hodnocen všemi účastníky a diváky
jako velice vydařený a už se těšíme na příští ročník, kdy nás čeká 100 let
hrádeckého fotbalu. Doufáme, že se nám podaří přitáhnout na tento turnaj mužstva zvučnějších jmen (např. Slavie a Sparty Praha atd.).
Sportu zdar a fotbalu zvlášť!
F. Bobvoš

Polské maÏoretky se uãily v Hrádku
V červnu proběhl v Hrádku nad Nisou už čtvrtý ročník Bambulky –
přehlídky mažoretek. Za doprovodu hornické kapely z polského Turowa
se všech šestnáct přihlášených skupin představilo v ulicích města, aby
následně své sestavy předvedly publiku na hřišti před školou T. G. Masaryka.

hrádecký soubor zakládala. Mezinárodní kontakty tak byly ještě více
posíleny – spojení hrádeckých mažoretek a polské hornické kapely už se
stalo tradicí.

Do Hrádku se letos sjelo bezmála dvě stě mažoretek z osmi měst.
Zúčastnily se také mažoretky z Polska. Za vznikem tohoto souboru
stojí právě hrádecké mažoretky. Jedno z jejich někdejších vystoupení oslovilo dnešní polské vedoucí z Porajowa natolik, že se rozhodli založit
svou vlastní skupinu. Využili přitom i zkušeností Marie Řezníčkové, která

„Projekt Společnou cestou Trojzemím byl spolufinancován
z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa – Nysa“.
„Překračujeme hranice“
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Sítem hodnocení
úspû‰nû pro‰ly dal‰í
projekty

V rámci projektu Společnou cestou Trojzemím se v polské Bogatynii konal
festival umělecké tvorby osob se zdravotním postižením. Třetího ročníku
se zúčastnili také žáci ZŠ praktické v Loučné, Klub seniorů a zástupci střediska Diakonie církve Československé husitské z Frýdlantu. Speciální třídu
ZŠP Loučná reprezentovali žáci M. Rydvalová a R. Kreana recitací básně
Manon Lescaut.
Kromě vystoupení na pódiu představili zdravotně handicapovaní i svá
výtvarná díla. K vidění byly výtvarné práce nejen handicapovaných dětí,
ale i dospělých z celého Trojzemí.

Multifunkãní centrum Trojzemí
má pfied sebou jeden
z nejdÛleÏitûj‰ích krokÛ projektu
Jak jsme již informovali, historická hrázděná budova č. p. 71 na Horním
náměstí bude v rámci projektu z programu příhraniční spolupráce Česká
republika – Polská republika rekonstruována tak, aby zde byl možný
provoz informačního střediska, muzea a galerie, aby zde vznikl prostor
pro putovní výstavy, vzdělávací a informační programy i společenské
akce hrádeckých občanských sdružení i škol. Za stávající budovou vznikne
novostavba multifunkčního prezentačního sálu pro cca 60 diváků.
Dnešní stav budovy, přestože z pohledu z náměstí vypadá ve velmi
dobrém stavu, její využívání v žádném případě neumožňuje. Proto byl ke
konci února celý objekt připraven na vlastní rekonstrukci – byly vyklizeny
všechny stávající prostory včetně venkovních objektů, proběhlo kompletní zaměření objektu a stavebně technický průzkum včetně kompletní
dokumentace současného stavu. Paralelně probíhalo zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, kterou zpracovávala liberecká
firma Ateliér David. V současné době je vše připraveno pro zahájení
výběrového řízení na zhotovitele stavby tak, aby stavební práce byly
zahájeny nejpozději v září 2009 a ukončeny v září 2010. Vzhledem
k tomu, že se jedná o veřejnou zakázku v rozsahu cca 35 mil. Kč, bude
výběr zhotovitele stavby časově náročnější a definitivní rozhodnutí o zhotoviteli stavby lze očekávat skutečně až v září 2009.
Romana Cermanová

Na jaře probíhala hodnocení a schvalování dalších žádostí o dotace
z fondů Evropské unie. Mezi těmi úspěšnými byly i žádosti Hrádku nad
Nisou, případně jeho přeshraničních partnerů.
Společný sekretariát svazku měst Malý trojúhelník je název projektu,
díky kterému bude možné v průběhu následujících tří let financovat
jednání komisí svazku měst, přípravu společných projektů, překlady
a podporovat spolupráci mezi městy Malého trojúhelníku. S projekty
s podobným obsahem už má Malý trojúhelník zkušenosti z dob fungování fondu malých projektů.
Projekt Společný sekretariát svazku měst Malý trojúhelník bude realizován z česko-německého Programu na podporu přeshraniční spolupráce
mezi ČR a Svobodným státem Sasko Cíl 3 – Ziel 3. Hrádek nad Nisou
podával žádost spolu s Žitavou, která je v tomto projektu vedoucím partnerem. Hodnota projektu je 393 800 eur, podíl Hrádku činí 180 000 eur.
Po odečtení 15% podílu z vlastních zdrojů to znamená dotaci pro město
ve výši 153 tis. eur, tedy téměř 4 mil. Kč.
Do roku 2012 bude v rámci projektu aktualizován společný rozvojový
plán, připraveny další společné projekty, částečně bude pořizováno vybavení pro fungování společného sekretariátu, propagační materiály.
V současné době se chystá ekvivalentní projekt z obdobného českopolského programu Cíl 3 – Cel 3, aby měl i polský partner zajištěno
financování společných činností. Vedoucím partnerem by měla být polská Bogatynia.
Dalším projektem podpořeným z Programu na podporu přeshraniční
spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko Cíl 3 – Ziel 3 je „Vzpomínka na společnou budoucnost“. Pod názvem evokujícím titul známé
knihy Ericha von Dänikena se skrývá vytvoření koncepce muzea Trojzemí.
Projekt přímo navazuje na rekonstrukci a dostavbu Multifunkčního
centra Trojzemí, s mírnou mírou nadsázky se dá říci, že jde o vytvoření
„duše“ multifunkčního centra, tedy konceptu jeho fungování.
V rámci projektu bude probíhat celá řada workshopů, které budou
mít za úkol dát muzeu obsahovou tvář a také jeho podobu. Jedním
z výsledků by měla být putovní výstava zaměřená na prezentaci společného pohledu na historii Trojzemí a na cestovní ruch. Odborníci vytvoří
i studie výtvarného a dispozičního řešení muzea.
Projekt zahrnuje i částečné vybavení prostor muzea ozvučovací technikou, překladatelským zařízením, výstavními systémy a nábytkem.
Vedoucím partnerem projektu v hodnotě 356 385 eur je Hrádek nad
Nisou. Jeho podíl činí 323 700 eur. Po odečtení 15% spoluúčasti to znamená dotaci ve výši 275 145 eur, tedy asi 7,15 mil. Kč.
Přestože má město poměrně jasnou představu o využití celého objektu
Multifunkčního centra Trojzemí, ve kterém bude kromě muzea Trojzemí
ještě informační středisko a vícefunkční prezentační sál, hledá ještě před
zahájením stavebních prací, včetně řešení interiérů celého objektu, další
inspiraci pro řešení informačního střediska i expozic. I z tohoto důvodu
navštívil starosta i místostarosta města Informační a návštěvnické
středisko Českého Švýcarska v Krásné Lípě, kde je obdobné zařízení
v provozu již pátým rokem. Diskutovali zde o personálním a organizačním
zabezpečení informačního střediska, o realizaci stálé expozice o finančních nákladech na provoz takového zařízení.
Třetí získanou dotací, opět ve spolupráci s vedoucím partnerem Žitavou, jsou prostředky na vytvoření projektové dokumentace k získání
stavebního povolení pro most na Trojzemí. V současnosti je zpracována
studie proveditelnosti. K tomu, aby města mohla požádat o dotaci na
vlastní stavbu jsou, ale na české a polské straně potřebná platná stavební
povolení. Fond malých projektů podpořil žádost Hrádku a Žitavy částkou
25 tis. eur, která se rovným dílem rozdělí mezi oba partnery.
Vít Štrupl
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Nabídka nov˘ch knih v mûstské
knihovnû
Červenec 2009
Asquithová, R. – Budu spisovatelkou (vtipný příběh pro děti)
Baldacci, D. – Mrazivá pomsta (pokr. románu Camel club)
Barryová, B. – Věštění z krajky (mysteriózní příběh ze Salemu)
Březinová, I. – Dárek pro Sáru (čtení pro prvňáčky)
Francis, D. – Talár a dres (detektivní příběh)
Higginsová, F. – Černá kniha tajemství (sci-fi příběh pro děti)
Hlaváčková, I. – Lovec osudů (psychologický román)
Hybášková, J. – Zpověď Evropanky (Evropský parlament jinak)
Keleová, T. – Pozlátko (román pro ženy)
Kinney, J. – Deník malého poseroutky (ilustr. příběh pro puberťáky)
Krček, J. – Špalíček lidových písní (české lidové písně s notami)
Newman, M. – Malování na látky (snadné a elegantní techniky)
Lessingová, D. – Puklina (román o soužití mužů a žen)
Mareš, M. – Slova, která se hodí (povídání o matematice, informatice)
Nesvadbová, B. – Brusinky (fejetony, glosy, povídky)
Orwell, G. – Farma zvířat (politická bajka)
Pospíšilová, Z. – Pohádky před spaním (krátké pohádky)
Pytlík, R. – Záhady literárního světa (psycholog. a detektivní příběhy)
Schlink, B. – Předčítač (milostný příběh s nacistickou minulostí)
Williamsová, S. – Olžin příběh (neobyčejný životní příběh)
pracovnice knihovny

Hledáme úãetní na HPP v Hrádku n. N.
Info: 603 333 309
Vaše CV zasílejte prosím na koukal@telel.cz.

Kontaktní osoba – Jan Koukal
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Hrádeck˘m vofií‰kem 2009 je
typick˘ pfiedstavitel svého
„plemene“
„A já bych chtěla toho s tím flekem na oku!“ „A já toho se zkrouceným
ocasem!“ Takové dětské výkřiky mohl slyšet 7. 6. 2009 každý návštěvník
areálu Základní kynologické organizace v Hrádku nad Nisou. Již pošesté
se zde konala výstava psů s průkazem původu, nejmenovaných plemen
a hlavně voříšků. Posoudit všechny rasy napříč mezi sebou měli pak pořadatelé možnost v oblíbené kategorii „Dítě a pes“.
Kdo šel v sobotu kolem našeho
hrádeckého „cvičáku“, musel dozajista vědět, že se něco děje.
Z místa se ozýval psí štěkot, dětský hlahol a smích. Ten většinou
zazníval v disciplíně, při které
každý vystavovatel svého pejska
porotě představuje a snaží se ji
zaujmout nějakými „povedenými kousky“, které jeho mazlíček umí. Před touto disciplínou
ovšem musí pejsek ukázat světu
ladný pohyb ve výstavním kruhu.
V poslední části pak předvádí pes
(a mnohdy spíše jeho páníček)
své sportovní dovednosti proběhnutím překážkové dráhy ve stylu
kynologického sportu agility.
O přestávce na sčítání bodů
pobavily diváky ukázky frisbee (létající talíř), tance se psem a záchranařiny.
Po sečtení bodů bylo jasno. Svou veselou povahou a typickými voříškovskými znaky si všechny získal a první místo vyhrál Ferda Drštík. Jestli si
teď říkáte, jaké že je tedy jméno vítězného psa, pak vězte, že jste je právě
přečetli. Takto totiž pojmenoval pejska jeho majitel pan Martin Jung.
Jména všech pejsků, kompletní výsledkovou listinu, fotogalerii a videa
z akce máte možnost najít na internetových stránkách klubu www.zkohradek.cz. Děkujeme sponzorům a nejvíce městu Hrádek nad Nisou za
to, že nám umožnili tuto akci i letos připravit, vítězům blahopřejeme a se
všemi se těšíme v červnu 2010 opět na shledanou.
Za ZKO č. 521 Jitka Dařbujanová

Chotynû slavila ‰est století
Šest set let existence obce, nebo přesněji první písemné zmínky o obci –
to je příležitost nejen k oslavě, ale také k setkání s blízkými i vzdálenými
sousedy, a to nejen místně, ale i časově. Přijeli proto i bývalí chotynští
obyvatelé. Chotyně své oslavy pečlivě nachystala na poslední červnový
víkend – pestrý program pro dospělé i pro děti, otevřené dveře ve školce,
školce, hasičárně, knihovně a skautské klubovně. Zájem byl o výstavu historických a současných fotografií, dokumentujících proměny Chotyně
v posledních sto letech.
Mezi gratulanty byl i starosta Hrádku nad Nisou Martin Půta. Chotyně patřila před dvaceti lety pod Hrádek nad Nisou, ke kterému byla
v osmdesátých letech přičleněna. Na začátku devadesátých let se opět
osamostatnila. A jak bylo na začátku oslav zmíněno, samostatnost je
v Chotyni vnímána jako jedna z největších hodnot, která je zárukou dalších století, tvořících další strany zápisů v historii obce.
V. Štrupl

·kolní rok skonãil koncertem
Spolu se školním rokem v základních školách skončil také druhý rok
výuky hudby v Hrádku nad Nisou. To, co se za rok či dva její žáci pod
vedením učitelů Eduarda Himmela a Annemarie Himmelové naučili,
ukázali v posledním červnovém pátečním odpoledni.
Hru na kytaru, klavír a zobcovou flétnu letos navštěvovalo 13 žáků
ve věku od 6 do 14 let. Šest z nich se učí hrát již druhým rokem. Doufejme, že se v Hrádku podaří výuku udržet a bude o ni zájem. Pokud se
mezi rodiči a jejich dětmi najdou další zájemci, přihlásit se mohou opět
v září.
O závěrečný koncert byl mezi rodiči a známými velký zájem. Společenská místnost ZŠ T. G. Masaryka, kde se koncert konal, se zcela zaplnila.
V. Štrupl

Podûkování sponzorÛm kynologické
soutûÏe O pohár Krist˘ny
Kynologický klub Armády České republiky Grabštejn děkuje všem sponzorům: Městskému úřadu Hrádek nad Nisou, Obecnímu úřadu Chotyně,
Kristýně, a. s., Hrádek nad Nisou, Penzionu Kristýna – L+P služby Hrádek
nad Nisou, firmám OMAR AS, s. r. o., Hrádek nad Nisou, Propos Prouza,
s. r. o., Hrádek nad Nisou, Samohýl, a. s., Lomnice nad Popelkou a Plaček, s. r. o., Poděbrady, kteří přispěli finančně i materiálně na 12. ročník
kynologické soutěže O pohár Kristýny, pořádaný ve dnech 22.–24. 5. 2009
v areálu Kristýna v Hrádku nad Nisou.
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Jarmark pln˘ pfiekvapení Atletické medaile pro
Už podesáté putovali obyvatelé Základní školy T. G. Masaryka na radnici,
aby jim páni radní povolili pořádat Jarmark a při jeho otevírání jim
předali symbolický klíč od města. A protože desítka většinou bývá příležitostí k vybočení ze zajetých kolejí, letošní Jarmark neměl žádné určené
téma – byl plný překvapení.

To první nám přichystalo počasí. Došli jsme s ním ke vzájemnému
kompromisu – část dění v podobě prodejních stánků jednotlivých tříd se
odehrávala ve škole, program na dvoře. Voda z nebe začala díky našim
usilovným prosbám padat až v poslední půlhodině, což se dalo snést.
Kterých překvapení jsme se dočkali? Nechci vyjmenovávat, čím zabavily publikum jednotlivé třídy, ale například dívčí válka zinscenovaná
prakticky chlapeckou druhou třídou nebo nová metoda léčby mexické
chřipky v třídě páté byly určitě nečekané… Mezi jarmareční hosty dorazila také návštěva z vesmíru. Bohužel se sama dočkala nemilého překvapení v podobě ušlého hélia, a tak se jí s hostiteli těžko navazoval kontakt.
My kantoři jsme opět měli možnost vidět to, co během roku často ve
všedních dnech zapadne – co všechno žáci umí, čemu se věnují a čím
vším dokážou překvapit.
Závěr Jarmarku opět patřil předávání výročních školních cen. Zlatého
Viktora pro nejúspěšnějšího sportovce dostali Filip Šebesta a Daniel Šašek,
Žebřík pro žáka, který se nejvíc zlepšil, Miloš Klesal. Kebule je cena pro
žáka s nejlepším prospěchem. Na 1. stupni ji dostala Denisa Petříčková,
na druhém stupni Martin Nešetřil. Buřinkou odměňujeme žáky nejen
s dobrým prospěchem, ale také s velkým srdcem, žáky, kteří dokáží budovat příjemnou atmosféru ve třídě a ve škole a být aktivní tam, kde je to
potřeba. Na prvním stupni se stala nositelkou Buřinky Silvie Válková a na
druhém stupni Ondřej Hošek.
Zorganizování Jarmarku se neobejde bez pomoci mnoha lidí. Proto
chci na závěr poděkovat rodičům, kteří se na přípravě podíleli, ať už přípravou vystoupení, kostýmů, nebo občerstvení do stánků. Jejich práce si
nesmírně vážíme a budeme jen rádi, když jich bude přibývat. Za finanční
podporu děkujeme městu Hrádek nad Nisou (příspěvkový program)
a a. s. Kristýna (permanentky na Kristýnu pro oceněné žáky). A za spolupráci při zajištění pódia p. Půtové a p. Olšovi.
Vít Štrupl

Z· T. G. Masaryka
Během června se naši žáci a žákyně zúčastnili tří prestižních závodů
v lehké atletice. Dva proběhly v Liberci a jeden v Žitavě.
Z každého jsme si přivezli po dvou medailích a potvrdili tím, že tento
školní rok patřil mezi naše nejúspěšnější.
2. 6. Olympiáda mládeže (Liberec) – mladší žactvo
Zlaté medaile vybojovali Daniel Šašek (7. tř.) v běhu na 800 m časem
2:27,08 a Honza Souček (7. tř.) ve skoku dalekém výkonem 472 cm.
V hodu míčkem jsme vybojovali dvě 4. místa, a to Tereza Danková
(7. tř.) hodem 39,25 m a Honza Souček hodem 52,33 m dlouhým.
3. 6. Olympiáda mládeže (Liberec) – starší žactvo
Stříbrné medaile přivezla štafeta kluků na 4x60 m ve složení Drozd, Bulíř,
Kováč a Kundrík. Dosáhli výborného času 30,83 s. Bronzovou medaili pak
Radek Kundrík (9. tř) v běhu na 150 m časem 19,02 s., kdy o čtyři setiny
porazil Ivana Kováče (9. tř), který skončil čtvrtý.
Čtvrtá skončila i Michaela Zvoníčková v běhu na 800 m časem 3:04,01.
16. 6. Přebory kraje Görlitz (Žitava)
Na těchto závodech soutěžili kluci i dívky ve svých věkových kategoriích
od 13 do 16 let.
Závodilo 17 žáků naší školy a do elitního 6. místa jich skončilo hned
11 z nich.
Medaili za 2. místo přivezl Daniel Šašek z běhu na 1 km časem 3:08,20
a 3. místo získala Kateryna Repyakh (7. tř.) v běhu na 800 m časem 3:01,58.
Z dalších pěkných umístění uvádím 4. místa T. Dankové (sprint na
75 m), M. Klesala (vrh koulí) a O. Motla (vrh koulí).
Mgr. Tomáš Vávra – učitel tělocviku na škole ZŠ TGM

TaÈko, dûkujeme!
Rádi bychom touto cestou poděkovali taťkovi Jirkovi Meissnerovi za vydražení našeho skvělého tabla. Dík jeho dražitelské vášni jsme zažili naprosto
jedinečný školní výlet. Krom naplánovaných akcí – kino, korunovační klenoty, řezbářská dílna, bowling – jsme okusili i notnou dávku adrenalinu.

Ve čtvrtek odpoledne jsme se oblékli do sedáků a přileb a pokořili
lanové centrum na Malé Skále. Bylo to úžasné. Srdce nám tloukla, tep se
v nějakých osmi metrech prudce zvyšoval, ale stálo to za to!
Jako dík posíláme alespoň pár fotek… když už taťka Jirka musel do
práce a nemohl tam být s námi :-)
Ještě jednou díky, deváťáci ze ZŠ TGM a jejich třídní Hanka Prchlíková

OddluÏení nemovitosti, exekuce,
draÏby
Odkup nemovitosti, krátkodobé úvěry na koupi
nemovitosti, úvěry na nemovitosti,
hypotéky, půjčky bank – nebankovní

Informace nonstop 720 180 287
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Projekt ekologické v˘chovy se t˘ká Dûti slunce – louãení se ‰kolkou
a tanečkem se loučili naši předškoláci v pátek 19. června. Tak
i hrádeck˘ch ‰kolek, ‰kol i obãanÛ Písničkou
trochu se smutkem, trochu s radostí a nadějí, že ti naši předškoláci
Tříletý projekt Přeshraniční ekologická výchova v oblasti ochrany přírody
a trvale udržitelného rozvoje v Českosaském Švýcarsku, Hornolužickém
pohoří a Lužických horách startuje i v Hrádku nad Nisou. Až do jara 2012
budou jeho náklady hrazeny z programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007–2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou
republikou.
Díky občanskému sdružení Společnost pro Lužické hory bude rozsáhlý
projekt probíhat také v Libereckém kraji a konkrétně i v Hrádku nad
Nisou. Pro děti z mateřských a základních škol, rodiny s dětmi, ale i širokou veřejnost bude připraveno široké spektrum aktivit.
Pro mateřské školy budou připravovány ekovýchovné programy,
které doplní nabídku projektu Mrkvička – sítě ekologických mateřských
škol. První prožitkové programy o léčivých bylinkách „Babka kořenářka“
byly již odzkoušeny v MŠ Oldřichovská a Lidická s lektorkou Janou Modrou.
První aktivity v dlouhodobé spolupráci v projektu se ZŠ Lidická proběhly také již v červnu. Žáci 7. a 8. třídy si vyzkoušeli program o rostlinách a živočiších Horní Lužice v němčině bez pomoci překladatele či
tlumočníka a s lektory ze Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje
zahráli hru Fish Banks, která hravou formou přiblížila žákům možnosti
čerpání obnovitelných i neobnovitelných přírodních zdrojů. Ve školním
roce 2009/2010 bude zahájena pravidelná aktivita s německými i českými
odborníky na ochranu životního prostředí.
Rodiny s dětmi se budou moci účastnit exkurzí do přírody s publikací
Pohádková putování v Lužických horách a ekodnů se spoustou zajímavostí. První Hrádecký ekoden proběhne v kombinaci s dožínkovými slavnostmi dne 19. 9. a bude připravena řada stanovišť, na kterých si účastníci
odzkouší, jak se dojí kráva, vyrábí dožínkový věnec, ozdobí si bavlněnou
tašku nebo zkusí poznat jednotlivé druhy zemědělských plodin, které
budou moci i ochutnat.
Jednou z dalších aktivit projektu jsou exkurze do zajímavých míst se
znalci místní přírody. Každý, kdo bude mít chuť se vydat za poznáním, je
srdečně zván!
Přírodu a krajinu Lužických a Žitavských hor v okolí Hvozdu bude
možné poznávat v sobotu 25. července. Na 18 km dlouhou trasu seznamující s geologií, lesem a jeho živočichy se vypravíme v 9 hod. ze zastávky
autobusu v Petrovicích.
Geologická vycházka po významném geologickém jevu – Lužickém
přesmyku – bude připravena na sobotu 22. srpna. Sraz je u čerpací stanice v Jítravě v 9 hod.
Noc pro netopýry, akce seznamující s tajemným životem netopýrů,
proběhne u přehrady Naděje nedaleko Horní Světlé pod Luží v pátek
4. září. Její součástí bude ukázka odchytu a kroužkování netopýrů. Sraz je
v 19.30 hod. u hráze přehrady Naděje.
Bližší informace k projektu i jednotlivým akcím můžete nalézt na
www.spolecnostlh.cz.
Uvítáme určitě i další náměty a připomínky.

šťastně vykročí do další etapy svého života.
Předávání pamětních listů, knih, památníčku a předávání stuh bylo
vyvrcholením slavnostního odpoledne. Zkrátka nepřišli ani rodiče, neboť
i pro ně bylo přichystané občerstvení a k tanci a poslechu hrála skupina
Vobutý.
Nesmíme zapomenout na naše kamarády z Hartavy, kteří k nám jezdí
každým rokem se svými předškoláky a stejně jako naše děti, tak i oni jsou
pasováni na školáky.
Velké poděkování patří mažoretkám pod vedením M. Weissové za
překrásné vystoupení, které nechybí na žádném loučení. Všem přejeme
krásné prázdniny a hodně moc úspěchů.
MŠ Donín

Rosniãky a sluníãka dûkují
Každý měsíc se mateřské školky setkávají na akcích pořádaných DDM Drak.
V červnu proběhlo poslední setkání. Děti se těšily na závody v koloběžkách, ale počasí nám nepřálo, a tak pro nás „dračice“ připravily náhradní
program. Dětem to vůbec nevadilo.
Rádi by touto cestou chtěly poděkovat Laďce, Jarmile a Petře:
Za pravidelné setkávání s ostatními školkami
Za soutěžení v puzzlích, kuličkách
Za závody v tělocvičně
Za hry, Člověče nezlob se
Za vyrábění z hlíny
Za překvapení při kouzelné noci a za další akce
Toník, Kryštof a Honzík vzkazují:
,,Není důležité vyhrát, ale přijít, zúčastnit se a setkat se s kamarády.
Naučili jsme se prohrávat a někdy i vítězit. Proto moc děkujeme dračicím.
Rosničky a Sluníčka z Donína a Václavic

·Èastn˘ den ve „·Èastné zemi“
Každý rok před prázdninami se naše školka vydává na celodenní výlet.
Ani letos tomu nebylo jinak.
A jaký byl cíl naší cesty? Přeci „Šťastná země“! Že nevíte, kde to je? My
vám to rádi povíme…
Jedna taková „Šťastná země“ plná zábavy je v Radvánovicích u Turnova. Nejen že jsme si pohráli na průlezkách, houpačkách, v trpasličí vesničce či na dřevěném hradě, ale také jsme se něco naučili – díky Naučné
stezce jsme se seznámili s tím, jak vznikla tamní příroda, jak dříve žili
lidé, jak nám mohou sloužit přírodní síly a proč je dobré se o přírodu
starat. Během „Cesty“ jsme tesali do pískovce, čistili studánku, pohráli si
s větrem, postavili hrad, zahráli jsme si na lovce, a dokonce jsme si vlastnoručně namleli mouku.
Šťastný den ve „Šťastné zemi“ jsme zakončili na vzduchové trampolíně, na které si užívaly nejenom děti, ale i paní učitelky.
MŠ Liberecká „Beruška“
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Louãení se ‰kolkou aneb stra‰idelná noc
Jaké by to bylo loučení se školkou, kdybychom se v ní alespoň jednou
nevyspali až do rána. Ale co to? Ve školce straší? To bude noc – strašidelná. Ve sklepě totiž hlídá paní kuchařku Věrušku a paní Koškovou „skřítek vařečkový“ a ten v noci příšerně rachotí, no čím asi? Paní Balvínovou
a paní Kalašovou zase den co den pronásleduje „mopík podlahový“
s „hadrníkem prachovým“. Paním učitelkám Jarušce, Petrušce, Janince
a Mařence nedají spát „evaluačník protivný“ a „kompetentník klíčový“,
to jsou pěkní darebáci, jsou v každičkém koutě školky a škodolibě se
chichotají. Z ředitelny paní ředitelky Nadi se ozývají prapodivné zvuky.
To se asi zase poprali „zákoník školkový“ s „finančníkem rozpočtovým“.
Tak tady spát nebudeme! Bereme baterky a jdeme se podívat ven, jestli
nám nebude lépe pod širákem. Ale ouha. Hned za rohem houká „hejkal
remízkový“. Když popojdeme dál, tak na nás kvákne „ropušák bahenní“
a měkounkou travičku v rokli nám obsadily „rusalky tanečnice“. Pozorujeme je zpovzdálí. Tančí jako lehounký vánek, nádhera. Nebudeme je
rušit a potichoučku se vracíme. Na cestu nám svítí světlušky. Ve školce je
ticho, už i skřítci darebníci spí. Hupneme do postýlek a než bys řekl „strašidlo“, všichni chrupáme. Krásně strašidelná poslední noc v naší školce.
Loučení je vždy smutné, ale my jsme si nakonec řekli, že plakat nebudeme, protože Hrádek je malé město, kde se všichni potkáváme, a navíc
se na budoucí prvňáčky určitě přijdeme podívat, jak jim to v té škole klape.
A komu se bude stýskat, může si odpoledne, až napíše úkoly, přijít do
školky pohrát.
Také se loučíme s paní učitelkou Petruškou, která s námi prožila celý

školní rok a všem nám přirostla k srdci. Přejeme jí ve škole samé jedničky
a v nové školce bezva děti, prima kolegyně a správné rodiče (tak jako měla
u nás)!

Jak jsme se ve václavické
‰kolce louãili

Hurá do pfiírody!

Pokud se ptáte, s kým, tak naše loučení bylo s předškoláky, z kterých se
po prázdninách stanou „malí–velcí“ školáci. Protože jsme měli ve školce
letos opravdu super předškoláckou partu, chtěli jsme s nimi ještě strávit
nějaký čas „navíc“. Proto jsme v úterý nešli ze školky domů, ale na autobus, který nás dovezl do Hrádku. Naše další kroky nás zavedly na Kristýnu, kde nám pan Radek Petr zajistil zapůjčení krásné chatky. Za to mu
moc děkujeme, velice se nám tu líbilo. Po zabydlení jsme se vydali na
průzkum okolí a na dobrou večeři. Když jsme se vrátili z večeře, zjistili
jsme, že v naší chatě byli skřítci Kristýňáčci a nechali nám tady každému
dáreček. Spát jsme šli až hodně pozdě, protože jsme si ještě večer stihli
vyrobit krásnou misku na dobroty. Ráno jsme se dali do balení a čekala
nás cesta zpátky. Všichni jsme litovali, že jsme se nemohli zdržet déle,
protože to byl pro všechny příjemně strávený čas. Pro nás dospěláky je
největší odměnou to, když vidíme děti šťastné a spokojené.
Další loučení nás čekalo v pátek 26. 6. na zahradě ve školce. Přijel
k nám opravdový kašpárek, který se pustil do pasování s vervou, a tak
během chvilky bylo na naší zahradě šest nových malých školáčků. To se
už potom opravdu nedalo nic jiného dělat než zamáčknout slzičku
a popřát jim do školních let jen samé úspěchy. Uvědomujeme si, že
letošní děti nám budou hodně chybět, neboť byly opravdu fajn. Tak tedy,
holky a chlapče – hodně úspěchů a jedniček ve škole.

Děti a kolektiv MŠ Liberecká „Beruška“

Po roce jsme zase vyjeli podívat se do světa. Přivítala nás krásná příroda
v okolí Sloupu v Čechách. Mohli jsme obdivovat koně, malá prasátka,
čápa, krásně rozkvetlé louky, stavět domečky pro lesní skřítky i závodit
v různých soutěžích. Prošli jsme se po indiánské stezce, plnili úkoly
dědečka Mecháčka, a i když se počasí zkazilo, paní učitelky nám přichystaly spoustu zábavných her v chatě a taky stezku odvahy za vejci
dráčka Melichárka, která byla plná drahokamů. Na stýskání nezbyl čas,
a tak se těšíme zase za rok ahoj!
Děti a p. učitelky z MŠ „V Zahrádce“ Oldřichovská

Paní učitelky Maruška a Věrka z MŠ Sluníčko Václavice

Už jsme téměř školáci!
Na čtvrtek 11. 6. jsme se dlouho těšili. Naše vrbičková zahrádka od rána
voněla pečením. Zkusili jsme si vyválet z těsta rohlík a těšili se, jak budou
maminkám chutnat. Odpoledne nás paní ředitelka pasovala na školáky
a paní učitelky si pro nás a naše rodiče nachystaly spoustu her a soutěží,
u kterých byla velká legrace.
U ohýnku jsme si opekli buřtíka, zatancovali a vzpomínali, co bylo ve
školce nejlepší. Začali jsme také novou tradici rozloučení se školkou. Každý
školáček si přinesl svůj zvoneček, který si zavěsil v nové zvonečkové chaloupce. Jak nám asi bude, až si na něj za několik roků zazvoníme? Kdo
chtěl, mohl potom přespat ve školce. Už nám do školy chybí opravdu jen
krůček!
Děti z MŠ „V Zahrádce“ Oldřichovská
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