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Pomník v parku se
stal vzpomínkou na
dûjinné zvraty
Shromáždění u příležitosti vzniku samostatného československého státu se
v Hrádku pomalu stávají tradicí. Nebývalo tomu tak vždy, a to nejen v předrevolučních časech, kdy byl skutečný
význam 28. října ukrýván za Den znárodnění, ale i v letech pozdějších.
Letos proběhlo shromáždění u pomníku v městském parku. Pískovcový
kámen a za ním rostoucí dub pamatují
mnohé. Příznačné pro dvacáté století je,
jak se měnil význam pomníku v souvislosti s politickými zvraty. Při příležitosti
letošního státního svátku byla na pomníku odhalena plaketa s podobou
císaře Františka Josefa I. Ne snad proto,
abychom v Hrádku oslavovali habsburskou monarchii, ale ve snaze obnovovat
tradice a případně vytvářet nové.
V roce 1908 slavila habsburská monarchie důležité jubileum – František
Josef I. v tomto roce panoval rovných
šedesát let.
Pokračování na straně 20

Stfied mûsta se doãasnû
zmûní ve staveni‰tû
Vlastní práce na několikrát avizované rekonstrukci centra města začnou v listopadu. Na konci léta byla
dokončena potřebná výběrová řízení projektu Revitalizace historického centra v Hrádku nad Nisou, byly
vybrány stavební firmy, které stavbu budou realizovat. Dokončena je podrobná realizační projektová
dokumentace. Byl stanoven harmonogram stavby, která zasáhne celé centrum města.
Horní náměstí a všechny přilehlé ulice se postupně opravdu promění ve staveniště. Harmonogram ale
počítá s tím, že musí být zachován přístup do domů, že vodovod, kanalizace, elektřina a další rekonstruované inženýrské sítě musí být mimo provoz jen po nezbytně nutnou dobu. Přesto je potřeba počítat
s tím, že na obyvatele města čekají mnohá omezení. Ulice, kde budou práce právě prováděny, budou částečně nebo zcela uzavírány pro vjezd automobilů. Rekonstrukce podzemních sítí by měla probíhat rychlostí asi 6 m denně s tím, že staré sítě budou odkrývány postupně a po položení nových budou výkopy
opět zasypávány. Předpoklad se ale může snadno změnit, protože v některých částech ulic není k dispozici potřebná dokumentace stávajících sítí a stavbaři mohou narazit na těžko předvídatelné obtíže. Je potřeba počítat i s tím, že pokládka nových povrchů v místech, kde bude dokončena rekonstrukce inženýrských sítí, může být prováděna až na jaře po té, co to dovolí klimatické podmínky.
Na začátku listopadu začne stavba v Lékárnické ulici. Od 16. listopadu začnou částečné uzavírky ulice
1. máje. Potrvají až do 30. dubna. Nejdříve přijde na řadu spodní část ulice. V tu dobu bude umožněn
průjezd komunikací podél parku do ulice Kamenné a rovněž spojovací uličkou do Václavské ulice.
Pokračování na straně 10

www.rada-severovychod.cz

Autorem plakety s podobiznou Františka Josefa I. je
Ing. arch. Miloslav Heřmánek

V listopadovém čísle:
— Senior park v Doníně
— Karel Hrdý
— 29. HDP
— MŠ Oldřichovská
— Silniční běh Hrádek–Žitava
Příloha: Scharfenstein

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 prosincového čísla je 27. 11. 2009. Časopis se
objeví na pultech prodejen okolo 7. 12. 2009.
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Informace
z
radnice
Usnesení rady mûsta

18. schůze rady města
18. schůze rady města v roce 2009 konaná dne 30. září se zabývala těmito
záležitostmi:
— vzala na vědomí informaci o příjmech za parkovací automaty a uložila
vedoucí finančního odboru zajistit přehled četnosti oprav v jednotlivých letech provozu a veliteli městské policie zvýšit dohled nad dodržováním zpoplatnění parkovacích míst na Horním náměstí.
Komentář: Vzhledem ke snižování vybrané částky byla městská policie
pověřena zvýšeným dohledem.
— vzala na vědomí informaci o konání Silničního běhu Hrádek nad Nisou – Žitava, který pořádá Atletický běžecký klub Liberec dne 10. 10.
2009, a schválila organizačně technickou podporu
— vzala na vědomí podané nabídky na zakázku zajištění povinné publicity
v rámci projektu „Zlepšení dopravní dostupnosti mezi městy Hrádek
nad Nisou (CZ), Bogatynia (PL) a Heřmanice (CZ) v česko-polském
příhraničí“ a schválila pro realizaci veřejné zakázky vítězného uchazeče Ing. Ondřeje Doležala za celkovou cenu 329 630 Kč vč. DPH
— schválila pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu propagační
materiály a internetové stránky v rámci projektu „Zlepšení dopravní
dostupnosti mezi městy Hrádek nad Nisou (CZ), Bogatynia (PL)
a Heřmanice (CZ) v česko-polském příhraničí“ vítězného uchazeče
Mgr. Víta Štrupla za celkovou cenu 98 770 Kč vč. DPH
— schválila předložený návrh smlouvy mezi městem Hrádek nad Nisou
a Flagou Český plyn, s. r. o., na koupi budovy č. p. 668 včetně pozemku p. č. 419/3 o výměře 122 m2 v k. ú. Hrádek nad Nisou za cenu
349 500 Kč.
Komentář: Jedná se o objekt ve Václavské ulici. Město koupí objektu
a pozemku sjednotilo vlastnictví pozemků v této lokalitě. Bude následovat pořízení zastavovací studie plochy potenciálně určené pro bydlení. Město bude usilovat také o získání budovy Policie ČR.
— schválila firmu Ekomonitor, s. r. o., Chrudim k realizaci veřejné zakázky
„Aktualizace rizik Kortan“ za cenu 174 592 Kč vč. DPH
— schválila ceník Sportcentra North Point (sportoviště v areálu Orel)
— vzala na vědomí žádost GE Money Bank o umístění bankomatu
v Hrádku nad Nisou a uložila starostovi města projednat alternativní
varianty umístění bankomatu ve vhodných budovách ve městě v souladu s dopravní obslužností
— schválila podmínky nutné pro bezplatné zapůjčení kompostérů K390
získaných na základě podpory Libereckého kraje „Podpora nakládání
s biologicky rozložitelnými komunálními odpady“
— schválila pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu obnova historické aleje (na Uhelné) vítězného uchazeče Jindřicha Bursíka za celkovou cenu 626 349 Kč vč. DPH.
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Ze zasedání zastupitelstva mûsta

7. zasedání zastupitelstva města
7. zasedání zastupitelstva města v roce 2009 konané dne 23. září se zabývalo těmito záležitostmi:
— schválilo záměr k odkoupení pozemkových parcel č. p. p. č. 608/1, 609,
610 a 611 o celkové výměře 8 317 m2 v k. ú. Donín u Hrádku nad Nisou
včetně projektové dokumentace na zasíťování pozemků za původní
cenu 1 247 550 Kč s tím, že faktický prodej může proběhnout až na
základě rozpočtové změny v listopadu 2009.
Komentář: Jedná se o pozemky v Doníně, které od města koupila
společnost Becker & spol. s r. o. Protože plánovanou stavbu dosud
neuskutečnila, město je odkoupí za stejnou cenu zpět, navíc získá projektovou dokumentaci.
— vzalo na vědomí informaci o vyřízení stížnosti občanů.
Komentář: Stížnost se týkala stavu komunikací na Zlaté výšině.
— vzalo na vědomí informaci o zrušení zástavního práva k nemovitostem
č. p. 730 a 731 v k. ú. Hrádek nad Nisou (Starý dvůr) ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR a schválilo návrh dalšího postupu ve věci
prodeje jednotlivých řadových rodinných domů
— po projednání schválilo odpis pohledávek ke dni 31. 4. 2009 v celkové
výši 1 604 674,81 Kč.
Komentář: Jedná se o nedobytné pohledávky vzniklé především neplacením nájemného.
— schválilo jako vítěze výběrového řízení firmu KMI, s. r. o., Jablonec n. N.

—

—

—

—

Komentář: Vítěz výběrového řízení využije pozemky p. p. č. 1 603
a části p. p. č. 1 602/1 k. ú. Hrádek nad Nisou v průmyslové zóně pro
výstavbu sluneční elektrárny.
uložilo radě města a starostovi projednat s druhým uchazečem, společností Geoterm CZ, Liberec 8, nabídku využití pozemků ve Staré
cihelně s přímou vazbou na centrální městskou výtopnu společnosti
H-Therma a zastupitelstvo města o těchto jednání dále informovat.
Komentář: Záměrem firmy Geoterm CZ je vybudovat geotermální elektrárnu.
schválilo zadání změny č. 12 územního plánu Hrádku nad Nisou
vzalo na vědomí informaci o průběhu změny č. 13 územního plánu
Hrádku nad Nisou
schválilo pořízení změny č. 14 územního plánu v k. ú. Václavice
u Hrádku nad Nisou
schválilo poskytnutí půjček z fondu rozvoje města v celkové výši
240 000 Kč.
Komentář: dvě půjčky ve výši 100 tis. korun budou použity na opravy
střech, vytápění a oplocení, dvě půjčky ve výši 20 tisíc korun na odkanalizování.
schválilo změnu pravidel přidělování a čerpání prostředků fondu rozvoje města v souvislosti s poskytováním dotací na zajištění podkladů
pro dotaci z programu MŽP ČR „Zelená úsporám“
schválilo financování veřejných částí vodovodních a kanalizačních přípojek v rámci investiční výstavby města Hrádku nad Nisou z prostředků
fondu rozvoje města
schválilo pravidla přidělování a čerpání fondu rozvoje Václavic
a Uhelné.
Komentář: Fond bude plněn ziskem z provozu větrné elektrárny nad
Václavicemi.
schválilo návrh 3. změny rozpočtu 2009 v celkové výši 136 402 585 Kč
vzalo na vědomí rezignaci člena Osadního výboru Dolní Sedlo a zároveň odvolalo člena OV Dolní Sedlo pana Štefana Liptáka z důvodu
rezignace na členství v OV
schválilo doplnění člena OV Dolní Sedlo na období do 22. 10. 2009
o pana Miroslava Hochmana, zastupitele města, s tím, že uložilo OV
Dolní Sedlo předložit na příštím zastupitelstvu města návrh nového
složení OV s počtem 7 členů na základě dohody se SDH Dolní Sedlo
schválilo záměr projektu a podání žádosti o dotaci na projekt „Instalace solárních soustav na objektu MŠ Donín a šaten fotbalového hřiště“,
která je podávána do Operačního programu životního prostředí. Dle
podmínek poskytovatele dotace v daném programu je v žádosti celková výše projektu 1 855 686 Kč, z toho nezpůsobilé výdaje 149 070 Kč,
způsobilé výdaje 1 706 616 Kč a ze způsobilých je vlastní podíl 10 %
a dotace 90 %.
schválilo záměr projektu a podání žádosti o dotaci na projekt „Instalace solárních soustav na objektech MŠ Liberecká a DPS Žitavská“, která
je podávána do Operačního programu životního prostředí. Dle podmínek poskytovatele dotace v daném programu je v žádosti celková
výše projektu 1 347 247 Kč, z toho nezpůsobilé výdaje 148 120 Kč,
způsobilé výdaje 1 199 127 Kč a ze způsobilých je vlastní podíl 10 %
a dotace 90 %.
schválilo záměr projektu a podání žádosti o dotaci na projekt „Zateplení MŠ Liberecká“, která je podávána do Operačního programu
životního prostředí. Dle podmínek poskytovatele dotace v daném
programu je v žádosti celková výše projektu 1 423 011 Kč, z toho
nezpůsobilé výdaje 0 %, vlastní podíl 10 % a dotace 90 %.
schválilo záměr projektu a podání žádosti o dotaci na projekt „Zateplení MŠ Donín“, která je podávána do Operačního programu životního prostředí. Dle podmínek poskytovatele dotace v daném programu je v žádosti celková výše projektu 936 620 Kč, z toho nezpůsobilé
výdaje 97 730 Kč, způsobilé výdaje 838 890 Kč a ze způsobilých je
vlastní podíl 10 % a dotace 90 %.
schválilo záměr projektu a podání žádosti o dotaci na projekt „Zateplení DPS Žitavská“, která je podávána do Operačního programu životního prostředí. Dle podmínek poskytovatele dotace v daném programu
je v žádosti celková výše projektu 1 513 680 Kč, z toho nezpůsobilé
výdaje 0 %, vlastní podíl 10 % a dotace 90 %.
schválilo záměr projektu a podání žádosti o dotaci na projekt „Stromy
v Trojzemí“, která je podávána do Fondu malých projektů Euroregionu Nisa, Česká republika – Svobodný stát Sasko 2007 až 2013 a partnerem projektu je spolek Landschaftspflegeverband Zittauer Gebirge
und Vorl. Dle podmínek poskytovatele dotace v daném programu je
v žádosti celková výše na českou část projektu ve výši 17 929,16 eur
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(cca do 450 000 Kč), z toho nezpůsobilé výdaje 0 %, dotace 85 % –
15 239,79 eur a vlastní podíl ve výši 15 % – 2 689,38 eur.
schválilo záměr projektu a podání žádosti o dotaci na projekt „Společný život v Trojzemí“, která je podávána do Fondu malých projektů
Euroregionu Nisa, Česká republika – Svobodný stát Sasko 2007 až 2013
a partnerem projektu je město Zittau. Dle podmínek poskytovatele
dotace v daném programu je v žádosti celková výše na českou část
projektu ve výši 17 176 eur (cca do 430 000 Kč), z toho nezpůsobilé
výdaje 0 %, dotace 81,72 % – 14 025 eur a vlastní podíl ve výši 18,28 % –
3 151 eur.
schválilo záměr projektu a podání žádosti o dotaci na projekt „Aktualizace analýzy rizik staré ekologické zátěže kolem areálu Kortan – Hrádek nad Nisou“, která je podávána do Programu 99 – akce financované z rozhodnutí Zastupitelstva a Rady Libereckého kraje.
Dle podmínek poskytovatele dotace v daném programu je v žádosti
celková výše projektu 350 000 Kč, z toho nezpůsobilé výdaje 0 % a dotace 100 %.
schválilo záměr projektu a podání žádosti o dotaci na projekt „Příprava
komunitního plánu sociálních služeb v Hrádku nad Nisou“, která je podávána do Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost v rámci
globálního grantu, oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace
a sociálních služeb. Dle podmínek poskytovatele dotace v daném
programu je v žádosti celková výše projektu 3 242 876 Kč, z toho nezpůsobilé výdaje 0 % a dotace 100 %.
schválilo výběr nejvhodnější nabídky uchazeče v zadávacím řízení na
veřejnou zakázku: Zhotovitel stavby v rámci projektu „Revitalizace historického centra v Hrádku nad Nisou“ pro část A, kterou je nabídka
uchazeče Metrostav, a. s., Praha.
Komentář: Jde o zhotovitele stavby pro město Hrádek nad Nisou – povrchy vozovek, chodníků apod.
schválilo výběr nejvhodnější nabídky uchazeče v zadávacím řízení
na veřejnou zakázku: Zhotovitel stavby v rámci projektu „Revitalizace
historického centra v Hrádku nad Nisou“ pro část B, kterou je nabídka
uchazeče Integra Liberec.
Komentář: Jde o zhotovitele stavby pro město SVS, a. s., – rekonstrukce
vodovodů a kanalizací.
vzalo na vědomí informaci starosty města o podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na opravu sanktusové věžičky
na kostele sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou, kterou připravilo město
pro Římskokatolickou farnost Hrádek nad Nisou
delegovalo p. Martina Půtu na mimořádnou valnou hromadu společnosti Kristýna, a. s., která byla svolána na 2. října 2009 od 11.00 hodin
v komplexu rekreačního areálu Kristýna, Hrádek nad Nisou. Navrhlo
zvolit jako člena dozorčí rady pana Karla Fejkse.
schválilo pojmenovat nově zřizovanou komunikaci navazující na současnou komunikaci Zlatá výšina názvem Šípková a komunikaci, se kterou sousedí pozemek p. Veroňka, názvem Trnková
schválilo zřízení o. p. s. Brána Trojzemí s cílem provozování informačního centra, knihovny, muzea města Hrádek nad Nisou a Muzea Trojzemí, organizace a zajištění kulturních a společenských akcí a podpory
cestovního ruchu ve městě. Vzalo na vědomí přehled finančních prostředků, které jsou v rozpočtu města na rok 2009 určeny na činnosti
související s cílem o. p. s. Brána Trojzemí, a uložilo radě města a finančnímu odboru zohlednit částkou 4,7 milionu korun založení o. p. s. při
přípravě rozpočtu města na rok.
schválilo obecně závaznou vyhlášku o stanovení veřejně přístupných
míst, na kterých je provozování výherních hracích automatů
zakázáno
vzalo na vědomí předložené materiály k průběhu veřejné zakázky na
údržbu veřejné zeleně
vzalo na vědomí doplnění jednacího řádu rady města o způsob hlasování per rollam.
Komentář: Hlasování per rollam umožňuje přijmout usnesení ve výjimečných případech při dodržení stanovených pravidel hlasováním
formou e-mailu či sms.

8. zasedání zastupitelstva města
8. zasedání zastupitelstva města v roce 2009 konané dne 21. října se zabývalo těmito záležitostmi:
— schválilo podmínky pro poskytnutí úvěru ve výši 30 mil. Kč se splatností 31. 3. 2011 na financování projektu Multifunkční centrum
Trojzemí s Českou spořitelnou, a. s., a zajištění úvěru zastavením

bankovního účtu určeného pro příjem dotace
— schválilo podmínky pro poskytnutí úvěru ve výši 50 mil. Kč se splatností 31. 3. 2011 na financování projektu Revitalizace historického
centra v Hrádku nad Nisou s Českou spořitelnou, a. s., a zajištění úvěru
zastavením bankovního účtu určeného pro příjem dotace
— projednalo a schválilo plán rozvoje nemotorové dopravy, který je výstupem projektu „Spolupráce při vytváření plánů rozvoje nemotorové
dopravy“
— schválilo prodej pozemků v Oldřichovské ulici o celkové výměře 1 808 m2
za 1 Kč Libereckému kraji za účelem výstavby logistického, výukového
a výcvikového centra pro Záchrannou službu Libereckého kraje.
Komentář: Město má smluvně zajištěno předkupní právo pro případ,
že by projekt výstavby centra nebyl realizován. Jedná se o pozemky
v sousedství zadního vjezdu do areálu Vulkanu.
— schválilo financování veřejných částí vodovodních a kanalizačních
přípojek v ulici Písečné v celkové výši 530 859 Kč z prostředků fondu
rozvoje města
— vzalo na vědomí informaci o plnění rozpočtu za leden až září 2009.
Komentář: Vzhledem k současnému vývoji město pro příští rok počítá
s dalším poklesem daňových příjmů o 10 %.
— schválilo udělení ocenění Osobnost města Hrádku nad Nisou, které
bude předáno u příležitosti oslavy státního svátku dne 28. října 2009,
pro Ing. Karla Hrdého a p. Helmuta Řeháčka
— schválilo navýšení počtu členů OV Dolní Sedlo z původních 5 na 7
členů. Schválilo doplnění členů OV Dolní Sedlo ve složení: paní Jaroslava Peštová, paní Jana Roztočilová, pan Josef Zárybnický, pan Pavel
Valecký, pan Jaroslav Řeháček, pan Jaroslav Postl, pan Jaroslav Tomiško.
Schválilo paní Jaroslavu Peštovou předsedkyní OV Dolní Sedlo.
— odvolalo člena OV Uhelná pana Josefa Pleštila v souladu se zákonem
č. 128/2000 Sb., o obcích. Schválilo doplnění člena OV Uhelná o paní
Alenu Sedláčkovou.
— schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Rekonstrukce parku na Dolním náměstí – Hrádek n. N.“ s poskytovatelem
dotace, kterým je Státní zemědělský intervenční fond.
Komentář: Projekt roku Rekonstrukce Dolního náměstí je vzhledem
k vývoji rozpočtu města rozdělen do dvou let. Rekonstrukce bude
realizována v příštím roce. Dotace SZIF je bezmála 624 tis. Kč.
— schválilo projekt „Cyklostezka NISA, úsek Dělnický dům – Luční“ a předložení projektové žádosti uvedeného projektu do Grantového fondu
Libereckého kraje – Program č. 26, v termínu dle výzvy do 6. 11. 2009.
Komentář: Tento úsek cyklostezky je před dokončením. Na realizaci
město získalo dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury
(1,82 mil. Kč), o další část prostředků žádá Liberecký kraj (1 mil. Kč).
Celková hodnota projektu je 4 mil. Kč.
— schválilo projektový záměr města Hrádek nad Nisou a podání žádosti
o dotaci na projekt „Rekonstrukce parku – Oldřichov na Hranicích“ do
Operačního programu životní prostředí při předpokládaném rozsahu
projektu 1 400 000 Kč, kdy bude žádáno až o 90 % dotace a vlastní
podíl bude ve výši 10 %
— vzalo na vědomí předložený plán zimní údržby na rok 2009–10 včetně
rozdělení chodníků do kategorií úklidu.
Komentář v samostatném článku.
— vzalo na vědomí obsah zakládací listiny obecně prospěšné společnosti –
Brána Trojzemí, o. p. s.
— na vědomí vyhlášení výběrového řízení na ředitele obecně prospěšné
společnosti Brána Trojzemí, o. p. s.
— vzalo na vědomí informaci o záměru využití pozemků v průmyslové
zóně – Oldřichovská a uložilo starostovi předložit na příštím zastupitelstvu města návrh dalšího postupu.
Komentář: Dosavadní tři zájemci o pozemky v průmyslové zóně zde
chtějí vybudovat benzínovou čerpací stanici. O dalším postupu se dosud jedná. Problematické je především připojení pozemků na stávající
komunikace – náklady byly v roce 2005 oceněny na 80 mil. Kč, dalších
téměř 16 mil. Kč by si vyžádala stavba mostu. Financování ze strany
města je bez získání dotace nereálné, financování z dotace pro město
problematické. Zabezpečení přístupů je ale pro prodej celé průmyslové zóny zásadní – proto se možné řešení hledá.
— vzalo na vědomí žádost o uzákonění práva občanů na víkendový
klid.
Komentář: Předmětem žádosti byl zákaz vykonávání hlučných činností
(sekání, řezání, vrtání apod.) od sobotní 13. hodiny do neděle večer.
Město ale může regulovat hluk pouze na veřejných prostranstvích,
nikoliv na soukromých pozemcích.
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Okrajové ãásti Hrádku volají V Kortanu probíhá anal˘za
pfiedev‰ím po kanalizaci
rizik pro Ïivotní prostfiedí
Na podzim se ve všech částech města uskutečnilo celkem 12 setkání jejich
obyvatel se členy sdružení Hrádek potřebuje změny! V diskuzi o problémech, pálících především obyvatele okrajových částí města, byla nejčastějším tématem neexistence kanalizace a vodovodů. To se týká především
Václavic, Uhelné a Oldřichova na Hranicích. Zatímco pro odkanalizování
Oldřichova je již zpracována dokumentace, která je potřebným podkladem
k žádosti o získání dotace na vlastní stavbu, ve Václavicích a na Uhelné se
hledá jiné řešení. Z hlediska charakteru zastavěnosti obce zde obě inženýrské sítě zatím nebudou vybudovány, přesto vzniká studie, jak odkanalizovat alespoň některé nemovitosti. Stejný postup bude použit na Uhelné.
Na Dolní Suché byla hlavním tématem otázka soužití starousedlíků
a nových obyvatel. Jistou pomoc zde začalo poskytovat Liberecké romské
sdružení, nabízející zájmovou činnost především pro děti.
Na Dolním Sedle po setkání došlo k dohodě mezi dvěma dosud znesvářenými skupinami obyvatel, a tak zde opět začne fungovat osadní výbor.
V hlavních částech města byla největší část diskusí věnována probíhajícím rekonstrukcím a dále pak úpravě křižovatek u Dělnického domu
a za mostem přes Nisu. Přednesené názory se značně lišily – od zastánců
změny přednosti v jízdě a rozdělení křižovatek ostrůvky po názory odmítavé. V Loučné se k tématu křižovatky u mostu přidala diskuse o vybudování kanalizace v Nové Loučné a opravách místních komunikací. Při
setkání v Doníně přibyly k diskuzi o zmíněných křižovatkách otázky k vybudování kanalizace v Písečné ulici a v ulici Souběžné. Kanalizace v Písečné
se již začala realizovat, s kanalizací v Souběžné ulici se počítá v příštím
roce. Posledním palčivým místem, kde není kanalizace nijak řešena, je
oblast od donínského malého mostu směrem k Chotyni. I tato lokalita se
začíná řešit. Vznesen byl požadavek na vybudování chodníku podél Donínské ulice směrem k Chotyni, kde je vysoká hustota provozu a s dodržováním rychlosti si zde většina řidičů hlavu neláme, jak dokazuje instalovaný radar.
Vít Štrupl

Velkou zátěží pro město je řada nevyužitých průmyslových areálů, a to
bez ohledu na jejich současného vlastníka. Jedním z nejvíce nebezpečných areálů je Kortan v Loučné. Stavební objekty i plochy jsou zatížené
chemickou výrobou, která zde v minulosti probíhala. Město by se rádo
tohoto areálu zbavilo, podobně jako byla zlikvidována stará cihelna. Prvním krokem, který musí předcházet jakýmkoliv žádostem o financování,
je zpracování podrobné analýzy rizik areálu.

V říjnu začala analýzu provádět firma Vodní zdroje Ekomonitor z Chrudimi, která vyhrála výběrové řízení vyhlášené městem. Jejím cílem je na
základě průzkumu ověřit a doplnit stávající údaje o kontaminaci areálu.
Některá rizika byla pojmenována v předchozích analýzách, provedených
v letech 1994 a 1998. Pro zpracování modelového řešení likvidace ekologické zátěže je ale potřeba jejich aktualizace. Firma proto kromě jiného
provádí sondáže, odběry vzorků zemin, podzemních a odpadních vod
a jejich analýzy. Průzkum je přitom zaměřen především na dvě chemické
látky, o kterých je známo, že areál kontaminují: chrom a fenoly. Součástí
analýzy je vypracování modelu proudění podzemních vod a s tím spojený transport nebezpečných chemických látek v lokalitě.
Původní výroba se v závodě datuje k roku 1878. Postupně se zde vyráběla řada chemických látek od kyseliny sírové přes produkty pro textilní
a kožedělný průmysl, syntetické třísloviny, fenoly a chromité soli. Původní
provozovatel byl několikrát sankcionován za úniky škodlivých látek, byla
prováděna i některá opatření pro snížení zátěže, ale jejich úspěšnost
nebyla velká.
V roce 1990 vznikla společnost Tanex Jaroměř jako nástupce státního
podniku ZAZ Jaroměř. Privatizace bohužel proběhla před účinností zákona stanovujícího podmínky převodu majetku státu na jiné osoby, díky
čemuž nedošlo k zohlednění staré ekologické zátěže. Proto nebylo v minulosti možné využít pro sanaci areálu prostředky státu.
Vít Štrupl

Second Hand Bazar
Hrádek nad Nisou – Lidická 314 – Eileen Kunzmann
Navštivte nás!

Máme pro vás:
Oblečení od 30 korun, kuchyně, domácí spotřebiče, jízdní kola, sekačky na trávu,
pračky, pohovky, postele, vybavení a mnohem více.
Pozor, nová otevírací doba:
Úterý: 13–16 h, Středa: 13–16 h, Čtvrtek: 13–16 h, Sobota: 14–16 h, Neděle: 14–16 h
Pozor! Od 24. 12. do 1. 1. 2009 zavřeno! Od 2. 1. 2010 jsme zde opět pro vás.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
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V Donínû vyrÛstá Senior Park Alej na Uhelné se doãkala
Ojedinělý projekt, který bude od června příštího roku sloužit seniorům,
obnovy
vzniká v Doníně. Druhý ze svých Senior Parků zde staví stejnojmenná společnost. Co je to Senior Park a v čem je ojedinělý? Jednoduše řečeno bydlení pro seniory, které plně zachovává jejich soukromí, a přitom nabízí
kompletní péči pro své obyvatele.
Stavba v Hladké ulici už je poměrně daleko, takže si každý může udělat celkem jasnou představu o její definitivní podobě. Čtyřkřídlá víceméně
přízemní budova ukrývá 20 bytů o velikosti 2 + k. k. nebo 1 + k. k., které
jsou určeny klientům. V jediném místě s patrem jsou umístěny další dva
byty pro personál. V uzavřeném areálu upoutá na první pohled malé
jezírko, kolem kterého budou trávníky, síť cestiček a místa pro posezení.
Celý objekt je budován jako bezbariérový, a to doslova – obyvatelům
stačí udělat pár kroků a jsou venku na čerstvém vzduchu. Každý z bytů má
předsíňku, obývací pokoj, případně ložnici, kuchyňský kout a koupelnu.
Filozofie společnosti Senior Park vychází z toho, že starý člověk by se
měl cítit v novém bydlení jako doma, ne jako v hotelu či v nemocnici.
Každý z bytů je proto samostatnou jednotkou, do které si každý z klientů
může vzít svůj nábytek a mít s sebou vše, nač je dosud zvyklý. V bytech
je jen základní vybavení – kromě vybavení koupelny je součástí kuchyňská linka se sporákem, přípojka pro televizi a internet, samostatná regulace topení.
O klienta je celodenně postaráno. Přímo v objektu Senior Parku bydlí
personál, zajišťující vše, co může starý člověk potřebovat. A to i v případě,
kdy zůstává upoután na lůžko – v takovém individuálním případě poskytuje společnost domácí zdravotní péči na základě předpisu lékaře.
Všichni obyvatelé Senior Parku mohou využívat služby, které jsou v základní nabídce společnosti. Sem patří zajištění nákupů, kontaktů s úřady,
drobný úklid, možnost účasti na kulturních akcích, pořádaných přímo
v areálu, využívání společných prostor. Senior Park má k dispozici vlastní
minibus, který slouží k dopravě klientů k lékaři, k jejich dopravě na nákupy, případně pro zajištění nákupů s donáškou až do bytu. Ve volných
dnech pořádá společnost pro své klienty výlety.
Nájemné v bytech v Senior Parku v Hrádku nad Nisou se bude lišit
podle jejich dispozice: za byt 2 + k. k. zaplatí klient měsíčně 8 180 Kč, za
byt 1 + k. k. 7 140 Kč. Cena služeb je stanovena na 3 260 Kč za osobu
a za měsíc. V této částce jsou zahrnuty jednak výše uvedené služby a také
zálohy na vodné a stočné, teplo a osvětlení společných prostor.
Prostým součtem zjistíme, že výhodnější je, pokud se do bytu odstěhují
manželské páry. Při současné výši důchodů vypadá ale i tak pro většinu
důchodců Senior Park jako nedostupný. Zeptali jsme se proto ředitele společnosti, pana Oty Šarouna, jakou má zkušenost z jediného dosud fungujícího Senior Parku v Luštěnicích u Mladé Boleslavi: „Všechny byty jsou
obsazeny, už uzavíráme smlouvy i na byty v Hrádku nad Nisou a na byty
v dalším dokončovaném objektu v Sokolči u Poděbrad. Část klientů využívá
ve stáří peníze, které se jim podařilo naspořit, dokud pracovali, případně
prodali svůj dům či byt a bydlení financují z této částky. Dnes už ale vůbec
není výjimkou, že jim část bydlení platí jejich děti – jednak to vnímají jako
splacení toho, co rodiče investovali do jejich výchovy, nebo je pro ně jednodušší rodičům přispět na bydlení a vědět, že je o ně postaráno. Tito mladí
lidé pak také bývají našimi nejpřísnějšími kontrolory.“
Pokud vás projekt Senior Parku oslovil, můžete se s ním přijít osobně
seznámit. Veřejná prezentace proběhne 19. listopadu od 14 hodin v Klubu
důchodců v Komenského ulici. Informace včetně kontaktů najdete také
na www.senior-park.cz.
Vít Štrupl

Historická lipová alej, která je ozdobou Uhelné, prošla v říjnu rozsáhlou
úpravou. Ač to na první pohled nemusí být vidět, všechny lípy byly zkontrolovány a následně ošetřeny odbornou firmou. Tři stromy musely být
pokáceny. Do aleje ale přibylo i několik mladých sazenic.
Lipová alej na Uhelné je více než sto let stará, nejstarší strom, který je
za kapličkou, zde roste odhadem asi 150 let. Lípy jsou velice vitální stromy,
takže při pravidelné údržbě, spočívající nejen ve vyřezání suchých větví,
ale i ve zpevňování koruny vazbami a zabránění zatékání do kmenů,
mohou ještě desetiletí dlouho přinášet radost obyvatelům i návštěvníkům
Uhelné.
Obnova historické aleje mohla být realizována díky stejnojmennému
projektu z Operačního programu životní prostředí v hodnotě 699 tisíc Kč.
Vít Štrupl

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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Mûsto zaplatilo pokutu za
v˘bûrové fiízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže letos provedl kontrolu vyhodnocení veřejné zakázky Údržba veřejné zeleně pro období 01. 04. 2008–
31. 03. 2011, kterou město hledalo na přelomu let 2007 a 2008 firmu, která
se měla ve městě po tři roky starat o veřejnou zeleň. V únoru roku 2008
byla pro tyto práce vybrána firma Zahradnické služby – Jindřich Bursík.
úřad pro ochranu hospodářské soutěže ale shledal toto rozhodnutí jako
špatné, protože podle jeho názoru měl být vybraný uchazeč vyloučen.
Následně Úřad vyměřil městu pokutu ve výši 40 tisíc Kč, kterou město
zaplatilo přesto, že se s rozhodnutím úřadu neztotožňuje.
V průběhu podzimu roku 2007 bylo připravováno výběrové řízení na
údržbu veřejné zeleně pro období 01. 04. 2008–31. 03. 2011. Výsledky
právě tohoto výběrového řízení Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
napadl. Proč k tomu došlo? Jedním z požadavků města bylo prokázání
pojistného krytí uchazeče za škody způsobené při výkonu činnosti na
majetku třetích osob minimálně ve výši 2 mil. Kč, a to po celou dobu plnění
zakázky. Uchazeč mohl podle zadávacích podmínek tento požadavek prokázat platnou pojistnou smlouvu, pojistným certifikátem nebo příslibem
pojištění.
Firma Jindřicha Bursíka, která byla vybrána jako vítězná, předložila pojistnou smlouvu na plnění ve výši 1 mil. Kč a čestné prohlášení, že v případě získání zakázky firmu na 2 mil. Kč dopojistí. Podle argumentace
úřadu pro ochranu hospodářské soutěže není čestné prohlášení
splněním požadavku zadavatele a příslib pojištění může vydat pouze pojišťovna na základě žádosti uchazeče. Firma Jindřicha Bursíka měla být
podle názoru úřadu z výběrového řízení vyloučena. Na základě tohoto
závěru vyměřil úřad městu pokutu 40 000 Kč, jejíž výše byla stanovena
v dolní hranici vzhledem k polehčující okolnosti – předložení čestného
prohlášení uchazeče o dopojištění.
V případě, že by se město chtělo rozhodnutí úřadu bránit, muselo by
se obrátit na soud. Nikde není specifikováno, co se rozumí pod pojmem
„příslib pojištění“. Úřad navíc výslovně hovoří o pojišťovnách a nebere
v potaz další instituce, které podobné služby poskytují. Jak by soud rozhodl, je ale nejisté. Soudní spor by se tak mohl neadekvátně prodražit.
Město proto pokutu zaplatilo, i když pochybení není zcela zřejmé. V dalších výběrových řízeních bude město jasně specifikovat příslib pojištění
jako „příslib pojištění od finančního domu“.
Proč vlastně město vypisovalo výběrové řízení na údržbu veřejné zeleně?
Do roku 2006 se o veřejnou zeleň ve městě starala hrádecká firma Flormat pana Martinovského. Údržba byla prováděna bez tzv. pasportizace
udržovaných ploch a platba byla prováděna na základě paušálně stanovené ceny. V této situaci se město rozhodlo pro neprodloužení smlouvy
s firmou Flormat a pro vypsání výběrového řízení na tuto zakázku. Zpracovalo pasportizaci, která se stala podkladem pro jeho zadání. Do výběrového řízení se sice přihlásilo pět firem, ale žádná nevyhověla všem požadavkům města, proto bylo zrušeno.
Protože se blížila doba, kdy bylo potřeba zajistit údržbu zeleně (březen 2007), bylo vypsáno výběrové řízení na provedení první seče. To
vyhrála firma Jan Puchýř. Její práce probíhaly velice pomalu a nekvalitně,
tudíž po oboustranné dohodě firma ukončila působení ve městě. Jelikož
travní porost v té době překračoval únosnou mez, byla na dodělání započatých prací povolána firma Bursík, která se ve výběrovém řízení umístila na 2. místě.
Firma Bursík vyhrála i výběrové řízení na zajištění dalších sečí v roce
2007. Při porovnání cen za sekání trávy v letech 2006 a 2007 a při
zohlednění počtu provedených sečí a porovnání udržovaných ploch byla
v roce 2007 dosažena částka o 0,11 Kč na m2 nižší než v předchozím roce.
Byť v součtu byla zaplacena částka vyšší, protože byla tráva sekána vícekrát než v roce předchozím.
Firma Jindřicha Bursíka, která v současnosti údržbu veřejné zeleně ve
městě zajišťuje, nabídla na jaře roku 2008 ve výběrovém řízení částku
2 302 800 Kč bez DPH. Rozdíl oproti druhému z uchazečů činil bez DPH
více než půl milionu korun. V současnosti má město s firmou uzavřeny
dvě smlouvy. Jednu na údržbu a pokos trávy s platností do 31. 3. 2011
a druhou na údržbu stromů a živých plotů s platností do 31. 3. 2010. Zastupitelstvo schválilo prodloužení smlouvy na údržbu stromů do 31. 3. 2011,
aby byla sjednocena data platnosti smluv. Na další období pro roce
31. 3. 2011 bude vypsáno nové výběrové řízení.
Vít Štrupl

Mûsto Hrádek nad Nisou

Oznámení o vyhlá‰ení v˘bûrového
fiízení
Rada města Hrádek nad Nisou vyhlašuje výběrové řízení na obsazení
funkce:
ředitele/ředitelky
obecně prospěšné společnosti Brána Trojzemí, o. p. s.
Místo výkonu práce: Hrádek nad Nisou
Zaměření společnosti: zajišťování kulturních a společenských akcí města,
provozování informačního centra, knihovny, muzea města Hrádek nad
Nisou a muzea Trojzemí, podpora cestovního ruchu
Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání
Požadavky:
trestní bezúhonnost
praxe v oblasti kulturní a propagační činnosti minimálně 3 roky
praxe v řídící funkci minimálně 3 roky
dobré organizační a komunikativní schopnosti
všeobecný přehled o právních předpisech při řízení v oblasti kulturní činnosti a v oblasti pracovněprávních vztahů
jazyková vybavenost
řidičský průkaz skupiny B
dobrá znalost práce na počítači – MS Office, Windows, Internet
samostatnost a flexibilita
Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
přesné označení výběrového řízení
jméno, příjmení a titul uchazeče
datum a místo narození uchazeče
státní příslušnost uchazeče
místo trvalého pobytu uchazeče
číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li
o cizího státního občana
datum a podpis uchazeče
Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních
zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než tři měsíce
ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
zpracovaná koncepce provozu a řízení obecně prospěšné společnosti
do roku 2012 včetně návrhu organizační struktury společnosti v rozsahu minimálně 2 x A4 až maximálně 5 x A4 stránek
Pracovní poměr: 1. 1. 2010–1. 7. 2010 částečný úvazek, dále doba
neurčitá na plný pracovní úvazek
Platové podmínky: se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, částečný úvazek 10 000 Kč, nástupní plat plný úvazek 20 000 Kč
Předpokládaný termín nástupu: 1. 1. 2010
Lhůta pro podání přihlášky: 13. 11. 2009 do 12.00 hodin
Způsob podání přihlášky:
písemně poštou na adresu: Městský úřad Hrádek nad Nisou, Ing.
Blanka Karlová – tajemnice, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad
Nisou
osobně v podatelně MĚSTSKÉHO ÚŘADU v Hrádku nad Nisou
obálku označte textem: Výběrové řízení na místo ředitele-ředitelky
o. p. s.
Kontaktní osoba, na kterou se mohou uchazeči obracet s dotazy:
Ing. Blanka Karlová, e-mail: tajemnik@muhradek.cz, tel.: 482 411 403

Finanãní poradenství pro Vás
Oddlužení nemovitosti, exekuce, dražby
Krátkodobé úvěry na koupi nemovitosti,
výkup nemovitostí
Koupě a prodej pozemků na FVE, lesů,
ornou půdu – nabídněte

Možnost spolupráce pro šikovné lidičky.

Informace nonstop 739 422 138

7

Mûsto bude v zimû udrÏovat T˘den knihoven a v˘stava
i chodníky
Potulná pohádková zemû
Novelou zákona byly obce od letošního roku postaveny před úkol zajišťovat v zimě údržbu chodníků. Z toho důvodu doznal změn plán zimní
údržby komunikací v Hrádku nad Nisou.
Veškeré udržované komunikace ve městě a v jeho okrajových částech
jsou rozděleny do sedmi úseků, přičemž jeden z nich tvoří zmíněné
chodníky. Chodníky byly rozděleny do třech kategorií: strojní údržba od
4 do 10 hodin, strojní údržba od 10 do 14 hodin a ruční údržba od 7 do
12 hodin. V případě kalamitní situace se chodníky v kategoriích I a III udržují opakovaně. Ruční úklid se týká přechodů a autobusových zastávek,
pro techniku nepřístupných chodníků, ostrůvků, podchodů a schodišť.
Na tento úklid jsou využíváni pracovníci města Hrádek nad Nisou, kteří
provádějí ruční úklid na území města i v průběhu roku. Kritériem pro rozdělení chodníků do kategorií bylo především zajištění potřeb obyvatel,
které bylo posuzováno na základě zkušeností z minulých let.
Údržba komunikací bude probíhat stejně jako v minulých letech ve
všední dny od 4 hodin, ve dnech klidu od 6 hodin, pokud nebudou klimatické podmínky vyžadovat jiný čas. Přesto je potřeba upozornit, že není
v možnostech obce zajistit schůdnost na silnicích a dále není v možnostech správce komunikací zajistit odstraňování sněhu od vchodů a vjezdů
po vypluhování silnic.
Dílčí změny se týkají kromě chodníků i údržby některých dalších komunikací. Celé znění plánu zimní údržby včetně mapky kategorizace chodníků je zveřejněno na internetových stránkách odboru investic a správy
majetku MěÚ Hrádek nad Nisou.
Vít Štrupl

polečenská
rubrika
Životní výročí
Občanům, kteří v měsíci
říjnu 2009 oslavili
významné životní jubileum,
srdečně blahopřejeme.
70 let
80 let
81 let
83 let
84
85
88
89
91

let
let
let
let
let

Adolf Tauchmann
Zuzana Jelínková, Danuška Rychecká,
Miloslava Součková
Walter Wiener
Josef Kasal, Miroslav Hynek,
Štefania Klimovičová,
Anna Mazáčková
Zdeněk Korbelář, Ingeborg Urbánková
František Holeček, Jaroslava Kotková
Otakar Flégl
Ilse Herbergerová, Miroslava Niklová
Božena Vavroušková

V pátek 23. 10. 2009 byli v obřadní síni radnice uvítáni noví hrádečtí
občánci – Victoria Chobotová, Pavlína Ortová, Nikolas Tarnai, Jana Pauerová, Adéla Domínová, Patrik Ptáček, Tereza Vondráčková, Sofie Gáborová,
Vojtěch Růžička, Václav Skřivan, Tomáš Lutonský, Martin Hypšman,
Michaela Bartošová, Nikola Maděrová, Eliška Zímová.
Marie Zimová, tajemnice SPOZ

Celostátní akce na podporu čtenářství Týden knihoven, do které se již
tradičně zapojuje i naše knihovna, proběhla letos v týdnu od 5. do 9. října.
V rámci této akce byla od 5. do 16. října uspořádána i výstava Potulná
pohádková země. Jednalo se o putovní výstavu 15 nádherných loutek
spisovatelky a malířky paní Vítězslavy Klimtové. Již jejich úžasná jména
(Škvírník šounil, Žalhostík zoufalý atd.) svědčí o autorčině fantazii a právu
nosit titul strašidloložka. Výstavu si přišli prohlédnout všichni ti, kterým
nechybí fantazie a mají rádi tajemno a pohádky. Byly jsme překvapeny
zájmem o loutky a dílo autorky nejen ze strany dětí, ale i dospělých. Někteří z návštěvníků si nejen prohlédli výstavu, ale také se seznámili s provozem knihovny a pobesedovali.
Čtenáři v hojné míře využili amnestie a vrátili knihy dlužené i několik
let. Příležitosti registrace zdarma v rámci Týdne knihoven využilo 64 nových
čtenářů, z toho 46 dětí. Doufáme, že dětem jejich touha po čtení a poznávání vydrží, a stanou se pravidelnými návštěvníky naší knihovny.
pracovnice knihovny

Dopravní den
V pátek dne 25. září jsme měli Dopravní den, kde všichni měli mít základní věci, což znamenalo: kolo v pořádku a přilbu. Byli jsme rozděleni
do dvou skupinek, na chodce (1.–3. třída) a cyklisty (4.–5. třída).
Já byla cyklistka. Tato hra se odehrávala na dopravním hřišti. Každý
z nás byl nedočkavý, až bude jezdit, a zároveň napjatý, co se bude dít.
Dozvěděli jsme se, že nás čeká pět stanovišť. Pak to všechno vypuklo.
Na prvním stanovišti byly značky. Paní učitelka Jiroutová si nás vzala
a zkoušela nás ze značek. Rozdala nám značky a my měli říci, co ta značka
znamená, a také ji nakreslit. Což jsme zvládli. Pak následovala první
pomoc, kterou učila paní učitelka Paseková. Tady jsme probírali důležitá
telefonní čísla – policie, záchranné služby, hasičů a tísňové volání. Poté
jsme se učili obvazovat ruku, koleno a hlavu.
Třetí stanoviště bylo jízda zdatnosti na kole. Dohlížela na nás paní učitelka Tomášková. Museli jsme projet trať, kde byly různé překážky, které
mě moc bavily. Po této disciplíně jsme se přesunuli na dopravní hřiště.
Tam už na nás čekala paní učitelka Šmůlová a paní policistka Krňáková
a rozdělily nás na dvě družstva – na jedno velké auto a menší cyklisty. Jezdili jsme jako na skutečné silnici. Byly tam i značky a museli jsme se řídit
podle nich.
Pak jsme se vrátili do školy a šli do společenské místnosti, kde byl pan
učitel Kocourek. Byla tam interaktivní tabule a hráli jsme na ní hru, ve
které jsme museli opravit kolo cyklistovi. Poslední stanoviště bylo u nás
ve 4. třídě, kde jsme s naší paní učitelkou Tomáškovou psali test.
Moc se mi to líbilo a moc ráda bych si to zopakovala.
Sarah Ženatá, žákyně 4. třídy

Tímto bychom také chtěli poděkovat obětavým maminkám, paní Stryové,
paní Kočišové a paní Mikschové, za pomoc během tohoto dopravního
dopoledne.
Učitelé 1.–5. třídy ZŠ T. G. Masaryka
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O tenise, starostování a hrádeckém uhlí
Jméno Ing. Karla Hrdého je v Hrádku spojeno především s tenisem – od
roku 1957 se mu věnoval jako aktivní hráč, později trenér, funkcionář
a manažer. Do historie města se ale Ing. Hrdý zapsal i jako první porevoluční starosta, kterým byl v letech 1990–1992. V roce 1993 byl zvolen
poslancem Parlamentu ČR, byl předsedou poslaneckého klubu ČSSD. Od
roku 1995 je členem KDU-ČSL. V roce 1996 byl jmenován ředitelem úřadu
na ministerstvu pro místní rozvoj a posléze vrchním ředitelem sekce
pro integraci do EU a přeshraniční spolupráci. V letech 2002–2006 byl
Ing. Karel Hrdý náměstkem ministryně ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy.

Od roku 1990 stál Ing. Hrdý za řadou projektů, které byly v Hrádku
realizovány. Ač je Ing. Hrdý téměř 3 roky v důchodu, zůstává sekretářem
jednoty Orel v Hrádku nad Nisou a místostarostou Orla v České republice.
Zastupitelstvo města udělilo u příležitosti 28. října 2009 Ing. Karlu Hrdému ocenění Osobnost města Hrádek nad Nisou za podporu rozvoje
města a podporu projektů města v období 1992–2008 a za dlouholetý
přínos pro město v oblasti sportu, tělovýchovy a činnost v tenisovém klubu
a dále za činnost v oblasti místní samosprávy.

Pokud si dobře vzpomínám od našeho posledního rozhovoru,
tak do Hrádku nad Nisou se vaše rodina přistěhovala po válce.
Zajímavý je důvod – proč k tomu došlo?
Do Hrádku byl můj otec přeložen po komunistické revoluci v roce 1948
jako zaměstnanec firmy Baťa, byť už socialistické. Pracoval v ní od roku
1921. Byl přeložen na menší prodejnu obuvi z politických důvodů. Bylo
mu nabídnuto, že půjde do výroby mimo obor, ale on nechtěl. Přitom
chtěl zůstat jak se říká „u fochu“, v tu dobu mu bylo 46 roků, mně 6. Přijal tedy místo vedoucího prodejny tady v Hrádku. Přestěhovali jsme se
sem z Jičína a už jsme tady zůstali. Maminka se s tím těžko smiřovala, vím,
že měla zabalené bedny až do doby, než šli do penze. Pak si koupili domek na Sedle a v 1961 roce se tam přestěhovali. Až tam maminka vybalila všechno, co si přivezla ze stěhování, protože nemohla pochopit, že

bychom tady zůstali. Já jsem nastoupil do školy, takže jsem tady prožil
školní věk, pak jsem chodil do Liberce na gymnázium. Občanem Hrádku
jsem dosud, s malou pauzou v letech 1972–1977, kdy jsem bydlel v Liberci. Ale až na dvě výjimky jsem tu nikdy nepracoval. Tou první byl rok
a kousek ve Vulkanu a pak jsem byl necelé dva roky starostou.
Váš život je ale také spojený s Ostravou.
Tam jsem studoval Vysokou školu báňskou. Nejdříve jsem se sbližoval
s dělnickou třídou, v tzv. nultém ročníku – více jak rok jsem pracoval jako
horník. Pak jsem vystudoval hornicko-geologickou fakultu, specializaci
ekonomika a řízení v hornictví.
V roce 1990 jste se stal starostou města. Kdo byl vaším předchůdcem?
První předseda končícího národního výboru po revoluci byl pan Čarnogurský z Občanského fóra. Občanské fórum mi nesedělo, tak jsem s přáteli obnovil po r. 1948 zrušenou místní organizaci sociální demokracie.
Občanské fórum bylo ve volbách v roce 1990 první, my jsme byli třetí.
Koaliční dohodou na návrh Občanského fóra jsem se stal starostou.
Kterých kroků si za ty dva roky starostování nejvíce vážíte?
Pokud by šlo o stavby, mluvil bych spíše o zásluhách tehdejšího místostarosty Milana Faltuse – první stavební akcí v té době bylo zateplení paneláku, který má dnes střešní nástavbu (pozn. – na Liberecké ulici). A pak
stavba pečovatelského domu proti poště. Za závažnější ale považuji, že
v té době byla vedením města přijata koncepce rozvoje města, kterou je
cítit dodnes. Vycházela z toho, že se musí Hrádek nějakým způsobem
zbavit přímé vazby na ložiska hnědého uhlí, které tady prokazatelně je.
Jen nedostatek investic těžbu oddálil, což Hrádek vlastně zachránilo. Například můj dům leží na uhlí, tady někde jsou výchozy té hnědouhelné
pánve. Uhlí by se tady těžilo hlubinným způsobem ve zvodnělých vrstvách se základkou. Byly by tu poklesy, nikoliv velkoplošný lom. Poklesy
povrchu by byly dosti velké na to, aby na nich byly nějaké stavby. Takže
by trvala stavební uzávěra, která by zabraňovala v rozvoji města.
Město se blížilo k otevření ložiska, povrchový geologický průzkum byl
téměř ukončený. Otvírka nebyla minulým režimem zahájena pro nedostatek investičních prostředků. Na základě toho byla na město uvalena
stavební uzávěra – nesmělo se stavět nad ložiskem. Proto za náš nejdůležitější krok považuji, že se nám tehdy podařilo dosáhnout dohody s báňským úřadem, že ložisková oblast byla rozdělena na tři zóny. S povolením
stavět bez výhrad, zóna, kde nesmí být hluboké zapuštěné stavby, a pak
volné pole ke státní hranici s Polskem. Pravdou je, že město nemusí být
zachráněno navždy. Energetická situace se může zhoršit a může si vynutit přehodnocení ložiska a jeho vytěžení.
S rokem 1992, kdy jste byl starostou, se pojí také otevření hraničních přechodů.
To jsou další politicko-společenské a obchodní aktivity. Jednak se podařilo poměrně rychle a bez problémů otevřít hraniční přechod Hrádek –
Hartava, což si myslím, že velice probudilo obchod města. Pak začalo jednání s mezivládní komisí SRN o otevření silničního přechodu přes Polsko
do Německa. Další jednání následovalo s Poláky. Přechod byl otevřen
s velkými problémy. Proces byl nastartován za éry mého starostování
a ještě jsem se v něm angažoval později jako poslanec.
Zrušení stavební uzávěry a otevření hraničních přechodů bych viděl
jako dva rozhodující body na startu města v jeho novodobé historii, které
neměly prvotně nějaký finanční přínos, ale byly to věci, které Hrádku
hodně pomohly. Služby, které otevřením hranic vznikaly, vytvářely pracovní místa pro lidi, kteří by byli bez práce z důvodu končících podniků.
Třetí věcí byla myšlenka založení euroregionu Nisa. V tu dobu této myšlence moc lidí nevěřilo. My jsme jako starostové, kteří tu v té době fungovali, a tehdejší přednosta okresního úřadu Jaroslav Mráz, který tomu
byl neskutečně nakloněn, dali Euroregion dohromady ve víře, že pohraničí se bude rozvíjet, protože bylo strašně zanedbané.To se ukázalo jako
správné, protože zatímco všude se hádali, tak tady se pracovalo. Tím, že
jsme si porozuměli a sehnali jsme velice schopného sekretáře Euroregionu Nisa, kterým byl Jaroslav Zámečník, tak se tady začaly připravovat
stavební projekty. Na konci svého působení ve funkci starosty jsme psali
první žádost na vybudování čistírny odpadních vod. Po pěti až šesti letech
jsem v Hrádku stříhal pásku, jako šéf programu PHARE CBC. Ve chvíli, kdy
se rozjel program Phare, zde už byly připraveny první projekty a žádosti
o dotace.
V roce 1992 jste se rozhodl kandidovat do sněmovny a stal jste
se poslancem za ČSSD a předsedou jejího poslaneckého klubu.

9

Politickou stranu jste ale změnil. Proč, když jste sám v Hrádku
zakládal místní organizaci?
Jsem spoluzakladatel či lépe řečeno spoluobnovitel té strany, kde se tehdy
stal předsedou prof. Horák. Sociální demokracie se jako každá politická
strana nějakým způsobem vyvíjela a řekněme ne zcela podle mých představ. Protože když to hodnotím zpětně, byla na jedné straně nadměrně
antikomunistická, ale na druhou stranu se stala útočištěm např. strany
Obroda. Což byli soudruzi, kteří byli postiženi v roce 1968 a sdružili se
v této skupině. S nimi přišel do strany od Národních socialistů i Miloš
Zeman, který odsuzoval ty, co opustili ČSSD, aby ji se svými příznivci opustil také. Tehdejší ČSSD vzala jiný směr, než jaká byla moje představa.
Vypukl vnitrostranický boj mezi touto skupinou a starými sociálními
demokraty. V tu dobu se ČSSD skládala ze tří skupin. Do jedné skupiny
se vraceli staří sociální demokraté, kteří byli postiženi komunistickým
režimem, s kterými to šlo těžko, protože byli ukřivdění a ne nejmladší.
Pak tam byla skupina těch, kteří viděli v sociální demokracii cestu, kam
řadím i sebe. Třetí skupinou byli zneuznalí soudruzi. Nutno říci, že byli
na rozdíl od ostatních vychytralí a nejzkušenější. Vyvrcholilo to Hradeckým sjezdem, Miloš Zeman byl zvolen předsedou v roce 1993. Já jsem
nikam odcházet nechtěl, ale ukázalo se, že tlak Grulichů, Wágnerů,
Grégrů je ohromný. To jsou všichni ti, kteří dnes opustili sociální demokracii a založili Stranu práv občanů. Pravé křídlo, ke kterému jsem se hlásil i já, např. s W. Komárkem, tehdy představoval Jiří Paroubek. M. Zeman
se těžce opíral o levé křídlo. Při vnitrostranických volbách byli tři lídři:
Zeman, Novák a Paroubek. Po prvním kole, které skončilo plichtou, se
Paroubek s Novákem dohodli, že Paroubek ustoupí Novákovi. A to byla
ta chyba, protože Novák byl nevýrazný, takže o pár hlasů vyhrál Miloš
Zeman. Strana dostala těžký levý smyk. Ale hlavně se tam dost dobře
nedala dělat věcná politika, o kterou jsem vždy usiloval. U mě to vyvrcholilo krátce po primárkách v září 1995, kdy jsem se umístil v severních
Čechách na třetím místě. Přede mnou tady byl pouze Wágner a Řezáč
(přestoupivši z KSČ), který se ale ještě před volbami zastřelil. Takže jsem
byl na lehce volitelném místě. Nicméně to bylo v době, kdy se Wágner
a Grulich v Podsedicích na veřejnosti zfackovali. Řekl jsem si: a dost! Napsal jsem veřejný dopis, že odcházím ze strany, a do žádné jiné jsem se
nehrnul. Chodil jsem do parlamentu s tím, že si budu hlasovat podle
svého a s politikou skončím. Asi po dvou měsících za mnou přišel Josef Lux
a nabídl mi členství v KDU-ČSL. Měl jsem výhradu. Říkal jsem mu: „pane
předsedo, já nechodím do kostela, nejsem katolík a jsem husita. Obávám
se, že v KDU-ČSL neobstojím.“ On se mě zeptal, zda žiji podle desatera
Božích přikázání a ctím křesťanství. Já mu odpověděl, že si myslím, že
docela ano. On řekl, že takové lidi shání a že nechce stavět stranu lidovou na „svíčkových bábách“, ale moderní stranu na křesťanských principech, podobnou CDU. Ačkoliv byl silně věřící katolík, byl velmi tolerantní
a hlavně politicky věcný, což mi imponovalo. Totéž nemohu říci o všech
lidovcích. Zvážil jsem to a vstoupil jsem do KDU-ČSL. Nikomu jsem neublížil, protože volební období bylo téměř u konce. Naopak jsem své
ambice vědomě poškodil. V severních Čechách v KDU–ČSL jsem nemohl
očekávat žádný profit. Do poslanecké sněmovny jsem samozřejmě zvolen nebyl. Posléze mi bylo nabídnuto místo ředitele úřadu na vznikajícím
ministerstvu pro místní rozvoj, které spravovali lidovci. Po roce jsem
dostal na starost sekci pro přeshraniční spolupráci a integraci do Evropské unie.
Pokud budeme hovořit o vaší podpoře hrádeckých projektů,
začala v této době. V čem spočívala?
Pokud jde o bytovou výstavbu, zorganizoval jsem v Hrádku seminář starostů o bytové výstavbě s německými experty, jehož cílem bylo, jak v té
době výstavbu v ČR nastartovat. Hrádek poté předložil projekt, který byl
přijat jako vzorový model. Bohužel posléze to dopadlo jinak.
V roce 2002 jste se stal náměstkem ministryně školství a v Hrádku proběhly komunální volby, díky kterým se úplně změnilo vedení města.
Krátce nato se začaly realizovat první projekty rozvoje sportovišť – hřišť
u škol i dalších. Především díky – pro město velikosti Hrádku nad Nisou –
nadstandardním dotacím.
Při inauguraci pana starosty Půty mě oslovil pan doktor Sekvard a představil nás. V podstatě jsme se bavili o tom, jak by se dalo pomoci městu
Hrádek nad Nisou v této oblasti. Pomoci se dalo, ale projekty musely být
připraveny podle pravidel pro přidělování dotací. Poradil jsem panu starostovi vypracování regionální studie rozvoje sportovišť. To byl podklad,
od něhož se odvíjely investiční záměry a projekty, které byly podány jako
žádosti. Druhé kritérium, které pro úspěch bylo stěžejní, bylo stanovisko
jednotlivých sportovních svazů – aby se investující sportovní jednoty či
kluby dostaly do žebříčků svazů tak, aby se vešly do finančních limitů,

které svazy dostaly. Jak ČMFS, tak ČTS tak učinily jako ocenění práce hrádeckých fotbalistů a tenistů. Menší školní hřiště byla dotována z programu
ministerstva financí.
Váš život je spjat se sportem a především s tenisem. Od kdy jste
působil v hrádeckém tenise?
Jako rekreant jsem chodil hrávat s tou skupinou, která tady tehdy hrála
od r. 1957. Když jsem odešel do Ostravy, tak jsem sem chodil hrát jen
o prázdninách. Po vojně jsem chtěl hraní obnovit. S panem Juklíčkem
a dalšími jsme obnovili oddíl tři staré kurty a sociálku se šatnou, abychom
se měli kde umýt, a vstoupili do závodního tenisu. Tehdejší řády nepustily klub do soutěže bez mládeže. Přestože jsem byl zaměstnaný v Praze,
tak jsem si vyjednal ve škole tělocvičnu na soboty a neděle a chodil jsem
s dětmi v zimě hrát o zeď a v létě na kurty. Něco jsem přečetl o trénování
a metodice a postupně absolvoval všechny trenérské školy a kursy. Začali
se objevovat talentovaní hráči, jako byl P. Podlipný, A. Frič a další. Najednou jsme se začali prosazovat v soutěžích mládeže na úrovni kraje.
Když jsem začal pracovat ve Stráži p. R., začal jsem s dětmi trénovat
i v týdnu. Začaly chodit další děti, trénovali jsme pravidelně. Město pomohlo, na stadionu v Doníně, kde je dnes vestavba, udělali asfalt a dali
tam světla. V zimě jsme chodili hrát tam. Natírali jsme asfalt isokrytem,
aby se trochu zmenšily díry. Bylo to úzké, byla tam tma, bylo to do kopce,
ale hrát se tam dalo. Pravidelnost a soustavnost vytvořily další družstvo.
To už bylo hodně dobré (Bačák, T. Hrdý, Trnka, Panchartek, Votočková,
V. Pumprlová), vyhrálo v osmdesátých letech dvakrát Severočeský krajský přebor družstev a řadu titulů v soutěžích jednotlivců. A nejen krajských. Tři kurty nestačily. Asi dvakrát jsem nepustil hrát tehdejšího
tajemníka národního výboru Zdeňka Janatu, protože mládež měla přednost. Takže z toho byla akce Z, nová klubovna a tři kurty. Zde patří velký
dík zejména pánům O. Kopejskovi, J. Podlipnému, L. Bavorovi, S. Juklíčkovi a vůbec celé tenisové partě této doby. Tím se vytvořily podmínky
dalšího rozvoje tenisu v Hrádku. V osmdesátých letech taky začaly turnaje Jizerskohorského okruhu a tenis dostal jinou dimenzi. Problém
začal být s tím, že zimní podmínky pro Hrádečáky se začaly při srovnání
s ostatními zhoršovat. V době, kdy jsem vstoupil do politiky, mi na tenis
nezbývalo tolik času. Na začátku devadesátých let jsem stačil ještě vydělat klubu nějaké peníze prázdninovými tenisovými školami pro východní
Němce. Další peníze jsme přidali privátně, získali úvěr a začali stavět hospodu, která měla pomoci tenis živit. Bohužel úvěr byl příliš vysoký a vzalo
to jiný směr, než jsme očekávali. Přišli jsme o vklady a areál koupila převzetím úvěru firma Benaso, která hospodu a dvorce provozovala do roku
2004. Pak prodala hospodu i kurty firmě NORTH POINT, která restauraci
rozšířila, opravila dvorce z akce Z a poskytla pozemek na výstavbu haly.
Další pozemky koupila jednota Orel, a tak se vytvořily podmínky pro
další rozvoj areálu. Přistavěly se dvorce, hala, bowling a kluziště, vše ve
spolupráci Orla, města a firmy NORTH POINT. Areál slouží, na rozdíl od
sportovišť uzavřených klubových společností, i veřejnosti (tenis, bowling,
ledová plocha).
A tenis celkem také funguje, i když bych si přál více mládeže, a hlavně
jiný přístup ke sportu od dnešní mladé generace.
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Stfied mûsta se zmûní ve staveni‰tû
dokončení ze strany 1

Uličkou podél parku se dostanou obyvatelé ke svým domům v době, kdy
bude probíhat rekonstrukce v horní části ulice 1. máje.
Na dobu od 16. listopadu do 9. dubna jsou plánovány práce v Kostelní
ulici a ve východní části náměstí. Od 19. ledna se bude po částech uzavírat Školní ulice. Práce zde potrvají do 30. dubna. Od února do poloviny

dubna bude postupně uzavírána Husova ulice. 8. února mají začít práce
v Žitavské ulici – v její části, která ústí do náměstí. Hotovo by zde mělo
být do 18. dubna. Od konce února do poloviny května projde rekonstrukcí
Lutherova ulice. Tichá ulice přijde na řadu 27. dubna a práce zde potrvají
do 3. července. 11. června se na dobu do 21. srpna uzavře část Liberecké
ulice od náměstí po bývalé autobusové nádraží. Poslední z ulic, které se
rekonstrukce týká je Anglická: má být uzavřena od 2. května do 12. července. Aktuální plánky s harmonogramem uzavírek budou k dispozici na
internetových stránkách města. Celá stavební část projektu Revitalizace
historického centra v Hrádku nad Nisou by měla být dokončena tak, aby
mohlo být centrum slavnostně otevřeno při městských slavnostech a pouti
na konci srpna 2010.
Budoucí podoba náměstí už je nyní podrobně určena realizační projektovou dokumentací. Ta počítá s jeho uzpůsobením osobám se sníženou pohyblivostí. Celá plocha náměstí bude dlážděna žulovou nebo čedičovou dlažbou v jedné rovině. Plocha, kam budou moci vjíždět automobily
bude oddělena pouze opticky a bude vdolní části náměstí. V horní části
bude dlažbou vyčleněn čtverec o straně 18 metrů, který najde využití při

pořádání společenských akcí. Nový bezbariérový vstup dostane také radnice – bude vyřešen podobnou rampou, jaká je k vidění u nádraží Českých drah. Stejně tak bude možný bezbariérový průchod od prodejny
Kendik k drogerii, protože stávající řešení s širokými schody bude zcela
změněno.
Novou ozdobou náměstí se stane kašna s devíti tryskami, která bude
ve večerních hodinách nasvětlená. V jejím sousedství budou umístěny
sluneční hodiny. Od těch klasických se budou lišit tím, že stín bude vrhat
místo napevno zabudované tyče člověk, stojící na vyznačeném místě. Plocha slunečních hodin bude rozčleněna šipkami ukazujícími směr k sousedním městům – Žitavě, Bogatyni a Liberci. Mobiliář tvořený nezbytnými lavičkami, směrovkami a odpadkovými koši doplní pět desítek
stojanů na kola, pítko s pitnou vodou ale třeba také šachta pro upevnění
vánočního stromu.
Součástí rekonstrukce centra města je i obnova zeleně. Část stávajících
stromů a keřů bude odstraněna. Zároveň bude ale vysázeno přes tisíc
kusů keřů a 55 stromů. Oživení zeleně se týká všech ulic, které budou
v rámci projektu rekonstruovány, i když některých v omezené míře vzhledem k omezujícímu prostoru. I nová podoba Horního náměstí počítá se
stromy – podél západní fronty domů bude vysazeno devět kusů plnokvěté sakury růžové. Na dalších místech budou vysazeny okrasné třešně,
javory, hlohy a také magnolie.
Změny čekají také řidiče, protože některé ulice budou zúženy na šířku
tří metrů. Nově vytvořené „zálivy“, znemožní přímý průjezd, čímž by se
měla doprava na nejrizikovějších místech zpomalit. Největší změnou
bude samozřejmě změna dispozice náměstí, kde bude možné pro parkování využít jen jeho dolní část.
Projekt Revitalizace historického centra v Hrádku nad Nisou byl slavnostně odstartován 16. října. V obřadní síni městského úřadu byly podepsány smlouvy mezi oběma investory – městem Hrádek nad Nisou a Severočeskou vodárenskou společností, a. s., a oběma stavebními firmami,
které budou rekonstrukci provádět – akciovými společnostmi Metrostav
a Integra. Někteří z přítomných poté využili možnosti odebrat si na památku dlažební kostku z nynějšího povrchu náměstí. Činili tak vlastními
silami, právo uvolnit první kostku připadlo starostovi města Martinu
Půtovi.

Jedním z hostů letošních hrádeckých městských slavností byl také
Ing. Michal Vereščák, bývalý vedoucí libereckého územního odboru
Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Využili jsme proto
této příležitosti, abychom se zeptali, jakým způsobem se rozhoduje o přidělení či nepřidělení dotace podaným projektům.
„Na začátku bychom měli upřesnit, že v regionálním operačním programu bylo asi 650 milionů eur, což se na první pohled může zdát jako
obrovské číslo. Tato alokace je dělená do různých oblastí: něco je na cestovní
ruch, něco na rekonstrukce silnic a něco právě na rozvoj obcí a měst.

www.rada-severovychod.cz
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tenkrát s panem starostou Půtou, tak jsme se bavili o tom, že ten projekt
je dobře připravený podle všech hodnotících kritérií. Prostě bylo vidět, že
realizační tým si s tím dal tu práci a bohužel výsledek to přesto nepřineslo.
Po technické stránce nemělo smysl projekt vylepšovat, protože nebylo co
zlepšovat a něco zbytečně vymýšlet by bylo o ničem.
Hodnocení projektů je tzv. diverzifikované. Jednu část hodnotí úředníci. Váha jejich hodnocení je 20 % a hodnotí vyloženě technické záležitosti, kde se subjektivní přístupy uplatnit nedají. Druhou část s váhou
40 %, hodnotí experti na technickou kvalitu, což jsou stavbaři, rozpočtáři,
kteří se zkoumali „střeva“ akce a řeknou ano, tento rozpočet je přiměřený,
technologie je dostupná, dá se to takto realizovat. Třetí část hodnocení
provádí expertní komise. Obecně je jejím úkolem kvantifikovat kritéria,
která podle mě až tak úplně kvantifikovat nelze. Lze k nim přistoupit
docela subjektivně. Jedním z nich je například otázka přínosu projektu
pro region. Po posledních krajských volbách, kdy se změnil výbor regionální rady a politické zastřešení, byla provedena změna. Technickou kvalitu už nehodnotí jen jeden expert, ale jsou dva. A výsledek se projevuje.
Určitě to vede k větší objektivitě. Třetí skupina hodnocení s váhou 40 % je
právě ta expertní komise.
První výzva k podání projektů byla zveřejněna v červnu 2008 a druhá
výzva v prosinci téhož roku. Tam byl ten samý projekt z Hrádku podaný
znovu a ve třetí skupině hodnocení s váhou 40 %, kde expertní komise
posuzuje přínos pro daný region z bodování vyplynulo, že přínos pro
region oproti první výzvě přehodnotila a dala mu výrazně větší váhu. Protože jestli se nepletu, tak hrádecký projekt získal přes 80 bodů, což ve
srovnání s ostatními projekty kvalitu jednoznačně ukazuje. Ještě je dobré

Potřeba prostředků pro jednotlivé obce je určitě mnohonásobně vyšší,
než alokace umožňuje. To je jedna věc. Určitě tedy nemohou být všichni
zájemci o dotaci uspokojeni. Konkrétně hrádecký projekt Revitalizace
historického centra města jsem ale bral jako typový. Byl perfektně
připravený, měl „hlavu a patu“. Tyto typy projektů v oblasti zaměřené na
rozvoj obcí a měst by se podle mě měly realizovat. Při hodnocení v první
výzvě byla stanovena hranice pro podporu 70 % bodů – 70 bodů ze 100.
Hrádecký projekt získal něco málo přes 69 bodů, od podpoření ho dělil
velmi malý rozdíl. Nechci teď spekulovat nad tím, do jaké míry to může
být náhoda, nebo jestli to takto opravdu vyšlo, protože dnes už je to jedno.
Ale takovéto číslo to bylo a byla to velká škoda. Už když jsme se viděli
říci, že není možné, aby nějaký projekt získal 100 bodů ze 100. Hodnocení je tak nastavené, že to prostě nejde, protože každý žadatel je z jiného
regionu a nemůže naplnit všechny posuzované indikátory. Projekty, které
získají kolem 80 bodů jsou opravdu kvalitní.
Jsem jenom rád, že se tento projekt podařilo dotáhnout do stavu, kdy
je podpořený k financování. Pro většinu žadatelů, alespoň tak, jak jsem
se s tím setkal, je to vnímáno jakoby „jo, tak už to máme a je to hotové“.
Což bohužel není pravda, je to jen půlka práce. Bohužel je pořád velký
problém s tím ty peníze hmatatelně vyčerpat, realizovat jednu žádost
o platbu za druhou a dodržet všechna pravidla pro realizaci. Začíná to
výběrovým řízením, kde zpravidla bývají procesní chyby. Příjemci dotace
to často neumí a i přes to si chtějí vše dělat sami. Což v lepším případě
nevede k ničemu jinému, než ke krácení dotace. Další otázkou je komunikace s regionální radou operačního programu, která je poskytovatelem
dotace. Nám se jako regionální radě nepodařilo na začátku jasně deklarovat to, že tu nejsme proto, abychom v jednom kuse příjemce různě
omezovali, ale že jsme vlastně nástroj pro to, aby region vyčerpal celou
alokaci.“
Vít Štrupl

www.rada-severovychod.cz
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Geny k hasiãství
Helmut Řeháček zasvětil prakticky celý svůj život hasičům. Od roku 1960
je členem Sboru dobrovolných hasičů v Hrádku nad Nisou a od roku 1977
do roku 2004 byl jeho velitelem. I ve svém civilním zaměstnání se věnoval hasičům, dokázal hrádeckou jednotku dostat mezi elitní, uznávané
a nejlépe vybavené jednotky v okrese Liberec. Při své práci připravoval
pro město řadu podkladů z oblasti ochrany města před živelními pohromami a mimořádnými událostmi. Zastupitelstvo města udělilo u příležitosti 28. října 2009 panu Helmutu Řeháčkovi ocenění osobnost města
Hrádek nad Nisou za dlouholetý přínos pro město v oblasti požární
ochrany a bezpečnosti a za významnou, aktivní a dlouholetou činnostve
Sboru dobrovolných hasičů Hrádek nad Nisou.

Pane Řeháčku, pokud se nepletu, tak vy o sobě můžete tvrdit,
že jste opravdu Hrádečák. Od prvních okamžiků svého života…
Ano, narodil jsem se přímo v tomhle baráku za bombardování ve sklepě,
říkala máma. Jsem tu rodilý a mám i v občanském průkazu, že jsem
narozený v Hrádku nad Nisou. I moje matka se tu narodila. Mám fotku, kde
je moje matka a malé, asi osmileté děti přímo před tímto domem.
Zásluhou paní učitelky Volštátové a paní Nedvědové jsem prošel
základní školou, protože když jsem šel do první třídy, tak jsem uměl
mizerně česky. A ony vždycky říkaly, že ze mě žádný inženýr nikdy
nebude. Pak mě táta dal do učení tady do Pragovky, tehdy to byla SeVA.
Byl to druhý ročník, který se v Hrádku otevíral. Pak vznikly učební obory
soustružník, zámečník a nástrojař, byl zde i internát. Po škole jsem šel do
výroby. Pan Holeček mi po nějaké době říkal, že přeci nebudu dělat
pořád na stroji, ať jdu dělat seřizovače. Absolvoval jsem tedy večerní průmyslovou školu. Po roce 1968 jsem šel dělat mistra odborného výcviku
na učňák v Pragovce. V roce 1971 se učňovské středisko přestěhovalo do
Chrastavy do Totexu a mně se nechtělo dojíždět. Začal jsem pracovat na
oddělení technického rozvoje, kde jsem byl až do převratu. Pamatuji největší rozkvět i největší pád Pragovky. Po roce 1989 začalo podnikat hodně
malých soukromníků, zlanařili i mě, a tak jsem z Pragovky odešel.
Většina obyvatel města vás spojuje s hrádeckými hasiči. Od kdy
u nich působíte?
Prakticky od dětství, protože můj otec byl hasičem v Loučné, ještě když
byla Loučná samostatná obec. Pak když byla připojena k Hrádku, tak
kromě dvou se hasiči rozešli a s činností skončili. Jsou to geny, to máte
u všech stejné – děti to vidí odmalička a roste to s nimi. Hasičský dorost
jsou z devadesáti procent děti hasičů. Dříve na hospody nebyly peníze,
takže jsme mohli sedět s rodiči u rádia, nebo dělat sport. Já jsem dělal
horolezectví, pak jsem jezdil lyžovat. Když se těsně před rokem 1968 trochu pootevřely hranice a byly odstraněny dráty, tak třeba skály v okolí
České brány nebyly zlezené. Tehdy jsem si tam udělal prvovýstup.
Počítám, že jste byl v Hrádku asi nejdéle sloužícím velitelem.
V Hrádku jsem byl třetím poválečným velitelem, ale ne nejdéle sloužícím.
Tím byl můj předchůdce, pan Roubíček. Jako velitel jsem sloužil 27 let.
Tenkrát to bylo jiné než dneska. Za našich dědů se hasičské spolky zakládaly pro potřebu. A kdo byl u hasičů, tak to byl někdo. V letech bezprostředně po válce tady česká hasičská tradice nebyla. Byla to kritická doba,
málo lidí a nikdo to nechtěl dělat. Tady vyjížděla na akce rodina Roubíčkova. To byli tři lidi. Proto se tenkrát udělal nábor, díky kterému se počty
zvedly. Když přišly nové technologie a objevily se umělé hmoty, lidi
museli při zásahu do dýchacích přístrojů, museli mít podle bezpečnosti
práce jiné oblečení a museli na to mít fyzičku. Dnes už nemohou dělat

aktivní hasiče dědové.
Co všechno se za těch 27 let změnilo u dobrovolných hasičů?
V Hrádku se moc přístup k hasičům nezměnil. Pan Roubíček prosazoval
jednu věc: že když houká siréna, tak někdo potřebuje pomoct a nekoukáme na to, jestli to je Franta, nebo Pepik, jestli fandí Slavii, nebo Spartě.
Tuhle věc do člověka dostat, to je tak trochu adrenalin. Hasiči jsou jediná
organizace v republice, která je schopná do 2 až 5 minut okamžitě zajistit potřebný počet lidí a okamžitě jednat. Když přišel k hasičům můj ročník, každý měl louku, stavěl nebo předělával barák, měl zvířectvo, prase.
Celé léto jsme chodili sekat louky a obilí jako parta, stačilo říct a dali jsme
se dohromady. Proto jsme tehdy nechtěli stavět novou hasičárnu, říkali
jsme si, ať si ji město postaví. Ale pak jsme se nudili a řekli jsme si, že se
do toho pustíme.
A co se změnilo po materiální stránce?
Za mě vznikla hasičárna. A co se týká techniky, po válce tu něco zůstalo
po Němcích. Automobil, motorová stříkačka, habaděj lidí a hadice – to
se všechno tahalo. První cisterna, kterou jsme měli, byla Erena, měla
1,5 kubíku a to už bylo něco. Ale v sedmdesátých letech přišli z okresu
a řekli nám, že jestli budeme chtít novou techniku, tak ta stará musí pryč.
Zažil jste také roky, kdy začínala zahraniční spolupráce.
Už před čtyřiceti roky jsme spolupracovali s hasiči z Dittelsdorfu. To byla
aktivita ze strany Němců. V roce 1967 nás oslovili tamní hasiči – měli
hasičskou kapelu a sháněli nějakou u nás. Hasičská kapela tu sice nebyla,
ale s panem Roubíčkem si padli do oka a místo kapely se začali navštěvovat. Je to ale 100 km přes Varnsdorf, čili zůstalo u návštěv, na spolupráci při zásazích to nebylo. Navštěvovali jsme se dvakrát do roka. Na
valné hromady, zábavy, plesy. Po roce 1989 nastala jiná situace. V době,
kdy se otevíral přechod v Hartavě, dělali žitavští hasiči v Hartavě cvičení.
Tehdejšího starostu pana Hrdého jsme si pozvali, aby se seznámil se starostou Juergenem Klossem. Přijeli jsme do Hartavy na hranice, na německé
straně měli udělaný seznam a přecházelo se podle seznamu. Pan Hrdý
nebyl na seznamu, musel tedy vystoupit z auta, přejít hranice a za nimi
znovu nastoupit. Z dnešního pohledu legrační situace. Němci začali připravovat smlouvu o vzájemné pomoci a na valné hromadě v roce 1991
byla podepsána smlouva o vzájemné pomoci při živelních pohromách.
Později žitavský velitel, už to bylo za starostování pana Faltuse, udělal
takový dobrý skutek: dostali jsme klíč od všech bran do Německa. Jenže
nastal problém s našimi, protože jsme neměli povolení z české strany,
že můžeme vyjíždět. Jednali jsme tehdy s panem Faltusem v Ústí nad
Labem, až jsme povolení získali. Od té doby jsme si vždycky otevřeli bránu,
když bylo potřeba. Nikdy jsme to nezneužili. S podobnou spoluprací
přímo na zásazích a cvičeních jsme byli první v republice. Stejně tak
žitavští hasiči v Německu. Nicméně se tuto spolupráci stále ještě nepodařilo prosadit v parlamentu, takže my jezdíme nelegálně, pořád na
černo. Kdyby se tam náhodou něco stalo, tak máme vyjednáno, že si hradíme každý svoje. My když tam děláme zásah a stal by se úraz, tak my si
své hasiče odvezeme sem a Němci do Německa. My vždycky tvrdíme, že
nemáme mezistátní, ale meziměstskou smlouvu.
K hasičům jde asi řada lidí kvůli touze po adrenalinu. Jaký
motiv máte vy?
Ať si to vezmete z jakékoliv stránky, ať je to otvírání bytu nebo cokoli, je
to pomáhání. Nikdy mi při zásahu nešlo o život. I když každý velitel si prožije svoje. Pan Roubíček měl největší požár při nástupu, kdy hořela
rakvárna na Liberecké. Mně shořela radnice a Mírovi, na toho to čeká.
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29. Hrádeck˘ divadelní
podzim se blíÏí
Ve dnech 20. a 21. listopadu se opět v domě kultury Beseda sejdou amatérské divadelní soubory, aby se hrádeckým divákům představily se svými
hrami. Co tedy v tyto dny uvidíme?
20. listopadu v 19 hodin
Slavnostní zahájení 29. HDP a vystoupení Chrámového sboru p. Rolfa
Bartosche
20. 11. od 19.30 hodin
ZDRAVÝ NEMOCNÝ – Jean-Baptiste Moliere – Úprava: Jan Sladký
Hraje: Divadelní soubor VOJAN Hrádek nad Nisou
Argan: „Po mně je veta. Jsem v agónii. Umírám. Jsem mrtev. Již cítím,
kterak se lékařství na mně mstí.“
Hořká komedie o panu Arganovi, z nějž bezbřehá hypochondrie udělala sobce. Argan, muž pevného zdraví, tyranizuje svou rodinu chorobnou hypochondrií. Každodenní užívání různých elixírů, tinktur a pilulek
těší nejen jeho lékaře, ale i manželku, která se nemůže dočkat dne, kdy
se její muž uléčí k smrti. Výdaje za bizarní lékařské zákroky rostou, a tak
se Argan rozhodne provdat svou dceru Andělu za prostoduchého lékaře,
který o něj bude zadarmo pečovat. Aby odvrátila nucený sňatek, spojí
zoufalá Anděla síly se strýcem a výstřední služkou Toničkou… Poslední
Moliérovo dílo spojuje karikaturu lidské malosti, satiru a domýšlivost, je
tu předvedena ostuda lidské chamtivosti i určitý výsměch lékařskému
povolání, ale všechno se smíchem vlídným, chechtavým a rozpustilým.
21. listopadu ve 13.30 hodin
HUDEBNÍ ŠKOLIČKA – vystoupení dětí z Hrádku nad Nisou
pod vedením p. Himmela a p. Himmelové

I když možná už to má za sebou, takový pěkný oheň byl, když předloni
hořel rozestavěný dům u kina. Když se nic neděje, vypadá to, že jsou
ty bezpečnostní složky k ničemu. My potřebujeme, aby byla nějaká povodeň nebo jiná akce a o hasičích se mluvilo – v tu ránu máme plesy
narvaný, lidi tak přijdou třeba poděkovat.
Jsem si vědom a říkám, že jeden člověk nic neudělá. Musí být parta. Je
zapotřebí dva nebo tři lidi, kteří strhnou ty ostatní. Stačí mít nějakou činnost, která lidi chytne. Někdo třeba dělá hasičský sport. Když jsem byl
mladý, tak jsme se dostali až do krajské soutěže. Dnes jsou lidé ale jinak
vytížení. V práci, ale i u nás – k dnešnímu dni máme už 106 výjezdů.
A dneska už musí mít chlapi i zdravovědu a další znalosti. Musí chodit na
školení. Proti našim začátkům jsou to profíci. My jsme za celá léta nevěděli, co to je dopravní nehoda. Dneska to je věda.
Hasiči mají podle názvu především hasit, ale v Hrádku asistují,
i když se rozbouří Nisa. Vy bydlíte u řeky. Máte z ní strach?
Musíte být připraven. U nás se všechno otočí na stoly nebo vynese do
patra a kromě roku 2002 je vždycky tak půl hodiny, hodina času. Protože
my to držíme do posledního okamžiku, než se voda dostane dovnitř.
Máme šachtu s vodoměrem, kde sledujeme spodní vodu. Člověk je pak
naštvaný, ale nemůže nic dělat. Pak už je jedno, jestli je centimetr vody,
nebo půl metru vody.
Kolikrát jste tady zažil povodeň?
Čtyřikrát. Nejhorší byla v roce 1958. Ta byla pěkná. Ta byla ještě o 10 cm
výš než v roce 2002. Naši měli kachlová kamna a řeka protékala zároveň
s plotnou. Bylo to 80 cm vysoko. Dříve ale bylo hůř – nebyly vysoušeče.
Teď prakticky za tři neděle po povodni máme barák suchý.
Znám spoustu lidí, kteří vám přejí tohle ocenění, protože vás
znají jako člověka, který má u nich vysoký kredit. Helmut Řeháček je v Hrádku pojem. Máte nějaký recept, jak kredit získat
a neztratit?
To je těžká otázka. Myslím si, že člověk sám nic nedokáže, že to dokáže
tím, že si kolem sebe udělá kolektiv, se kterým se vzájemně ctí. Když mě
kluci přesvědčovali, abych vzal v roce 1977 velitelování, tak byli skoro
všichni přibližně můj ročník. Prý co budu potřebovat, tak to mi pomůžou.
Najednou, když přišel první problém, tak říkám, chlapi, máme problém.
A oni na to, že dělám velitele, tak ať si to vyřeším. Ale našla se společná
cesta. Jednou za rok jsme jako velitelské sbory jezdili do Hejnic na dvoudenní školení. Znali jsme se navzájem z celého okresu. A když byl nějaký
problém, tak jsme vždycky věděli, na koho se obrátit. Nikdy v životě jsem
bez souhlasu kluků neudělal nic, co by šlo proti jejich srsti.

21. listopadu ve 14 hodin
KOLÁČ ŠTĚSTÍ – Jan Makarius
Hraje: Divadelní soubor FRK z Nové Vsi nad Popelkou
Děj pohádky se neprozrazuje, ale budou zde i písničky.
21. listopadu od 17 hodin
REJŽÁK Z PRAHY – Jaromír Břehový
Hraje: Divadelní studio E. F. Buriana Tanvald
Veselohra o jednom vesnickém divadelním souboru, který má problémy
s nastudováním hry, které má odstranit režisér z Prahy.
21. listopadu od 20.00 hodin
ŠÍLENÁ GRÉTA ANEB NA LÁSKU JE TĚ MOC A DO HROBU MÁLO
Stanislav Growiak
Hraje: Divadelní soubor Tyl Železný Brod
Tragikomedie z francouzského venkova 1. poloviny 20. století je inspirována skutečnou událostí. Pojednává o příběhu ženy páchající zločiny,
jež se nedají dokázat.
Předložená nabídka divadelních her je co do žánrů skutečně pestrá,
a proto pořadatel doufá, že si ten svůj titul vyberete a přijdete podpořit
amatérské divadelníky na prknech, která znamenají svět. Na vaši návštěvu
se těší pořadatel město Hrádek nad Nisou a všichni účinkující.

·kolní druÏina mezi
dinosaury
26. září jsme se účastnili nádherného výletu do dinosauřího parku Kleinwelka nedaleko Budyšína. Výlet pořádala ZŠ Bílý Kostel nad Nisou a ta
nám nabídla pár volných míst. Počasíčko nám přálo a děti při vstupu si
hned mohly zaskotačit na dřevěných prolézačkách. Z lesní houštiny na
nás koukal stegosaurus, nad hlavou se vznášel archeopteryx, dva brontosauři se rozhlíželi v jezírku. Děti si mohly některé z prehistorických zvířat
vymodelovat. Také si zahrály na archeologa a vykopaly si kost a drápek,
který si odnesly na památku. Nejvíce nás zaujala obří provazová prolézačka. Výlet plný sluníčka a zážitků se vydařil. Děkujeme paní ředitelce
Mgr. Ireně Kostelencové.
Eva Jandalová, vychovatelka ŠD ZŠP Loučná
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listopad 2009

Projekty a granty na Z· Donín
Projekt, který byl plně financovaný Evropskou unií – Socrates – Comenius,
probíhal na naší škole tři roky. Scházeli jsme se jednou měsíčně střídavě
u nás, v žitavské škole ve Weinau a v polském Porajowě. Děti zúčastněné
na projektu měly ve své třídě povinný jazyk němčinu a v praxi si tak mohly
ověřit své komunikační dovednosti. Postupně ztrácely ostych mluvit s polskými a německými kamarády. Z projektu vzešlo mnoho výstupů: CD
s digitálními fotografiemi ze všech setkání, kroniky, brožurky, keramické
a jiné výrobky.
Díky velké finanční částce získané z projektu si naše škola mohla zakoupit mnoho různých potřebných pomůcek včetně interaktivní tabule.
Tento projekt byl velmi výhodný, ale vyžadoval mnoho času jak pro plánování schůzek, tak i při zpracování závěrečné zprávy. Byli jsme jediná
zúčastněná škola, která má pouze 1. stupeň.
Letos jsme podali 4 žádosti o grant města. První měl název Oslavy
100 let školy v Doníně. K tomuto stému výročí jsme 29. 5. 2009 uspořádali slavnost.

K účasti na programu jsme oslovili všechny hrádecké školy, mateřské
školky, školu v Chotyni a jiné zájmové organizace v Hrádku. Také nám
brzy přislíbil celou akci konferovat moderátor rádia RCL Lukáš Frydrych
a ozvučení celý den obsluhovat Petr Novák.
Připravili jsme společně s dětmi upomínkové předměty, výrobky dětí,
pekla se perníková srdíčka, objednali jsme pamětní pohledy s fotografiemi naší školy, vyzdobili školu. Rodiče nám velmi přispěli, nakoupili klobásky nebo napekli slané a sladké pohoštění. Všechny napečené dobroty

Nabídka nov˘ch knih
v mûstské knihovnû
Listopad 2009
Anonym – Můj život s puberťáky (čtení pro rodiče)
Austenová, J. – Lady Susan (novela psaná formou dopisů)
Banáš, J. – Zóna nadšení (dramatický příběh lásky a přátelství)
Březinová, D. – Ženy a jejich styl (sexy v 5 minutách)
Cabotová, M. – V kůži supermodelky (čtení pro dívky)
Cristenová, M. – Hodina Benátčana (historický román)
David, P. – Za strašidly do měst a městeček (tipy na rodinné výlety)
Enrightová, A. – Shledání (sága nefunkční rodiny)
Gierová, K. – Každé řešení má svůj problém (román pro ženy)
Hague, T. – Zóna 22 (drsný příběh z Ruska)
Ignatius, D. – Labyrint lží (špionážní román)
Kahoun, J. – O autech (pohádky)
Koubská, L. – Příběhy české vědy (životopisy vědců)
Miehlke, K. – Enzymy (stavební kameny života)
Pawlowská, H. – Když sob se ženou snídá (netradiční cestopis)
Pekárková, I. – Jaxi taksikařím (fejetony)
Slaughter, K. – Nic nebude jako dřív (detektivní román)
Thi Pham, L. – Bílej kůň, žlutej drak (autobiografický román)
Vodička, M. – Den, kdy došly prachy (o hospodářské krizi)
Wilson, J. – Holka na hlídání (z deníku devítileté dívky)
pracovnice knihovny

jsme nakrájeli, rozdělili na podnosy a samozřejmě zdarma spolu s kávou
či čajem nabízeli účastníkům.
Ve „Vzpomínkové třídě“ jsme ze starých fotografií (bylo jich 60!) vytvořili chronologický obraz z historie naší školy. Zde návštěvníci hledali
bývalé učitele i sebe, posadili se do starých lavic, které jsme nanosili
z půdy, prostě vzpomínali. Na chodbách byly k nahlédnutí staré kroniky
pionýrů, turistických oddílů a fotoalba, také současné kroniky naší mezinárodní spolupráce SOCRATES a PHARE i fotografie ze současných akcí
naší školy.
Druhý grant se nazýval Sportovní hry, šipky, koloběžky. V období od
března do září 2009 jsme pro děti uspořádali sportovní soutěže. Nejdříve
to byl závod v hodu šipkami na terč. Další byl florbalový turnaj všech
tříd. Vybíjenou už hrály jen velké děti. Zato závodu na koloběžkách
si užily všechny děti. Závodilo se na čas a děti obdržely diplomy, sladké
odměny a občerstvení. V říjnu jsme závodili ve střelbě lukem a šípem na
terče.
Třetí grant se jmenoval Spolupráce s handicapovanými dětmi z Jedličkova ústavu v Liberci. Od března do října jsme uskutečnili 6 setkání. Při
každém setkání se sešlo cca 20 dětí a 5 dospělých. Třikrát děti z Donína
jely do Liberce, tři setkání proběhla u nás. Děti z Jedličkova ústavu s doprovodem spolu s našimi dětmi hrály aktivizační hry a sportovaly – boccia,
petanque, závěsný kuželník, střílení z luku atd. Také jsme navštívili Centrum pro zvířata v nouzi v Liberci a děti z Jedličkova ústavu se v květnu zúčastnily oslavy 100 let naší školy, kde také vystoupily v kulturním programu, a skupina Rachot band na pódiu zazpívala několik písní. Naši žáci
opět navštívili zahradní slavnost, kterou Jedličkův ústav pořádal na konci
školního roku ve svém areálu v Liberci. V říjnu jsme se sešli v kině Cinestar v Liberci a zhlédli jsme film Vzhůru do oblak. Na konci října jsme
malovali na trička barvami na textil a malovali jsme na sklo. Z tohoto
grantu jsme též zakoupili hliníkové nájezdy pro vozíčkáře na prvních šest
schodů při vstupu do přízemí naší školy.
Čtvrtý grant Poznávání regionu, nám sice nevyšel a dotaci Měú jsme
neobdrželi, ale učitelky s dětmi přesto některé plánované aktivity uskutečnily.
V květnu děti pálily ve školní družině čarodějnice, v říjnu a v listopadu
jely do libereckého bazénu. V prosinci prožily svůj druhý víkendový pobyt na horolezecké chatě na Dolním Sedle. Vyrobily si vánoční dekorace,
drobné vánoční dárečky a navštívily vánočního skřítka. V posledním
prázdninovém týdnu v srpnu následoval týdenní pobyt na chatě v Dolánkách u Turnova. Počasí se nám vydařilo, a tak si tábora všechny děti pěkně
užily.

Hrádeck˘ ‰tûtec potfietí
Ve čtvrtek 19. listopadu (před letošním Hrádeckým divadelním podzimem) bude vernisáží zahájen třetí ročník výstavy Hrádecký štětec. Výstava děl amatérských umělců Hrádecký štětec vznikla díky nezávislé skupině nadšenců výtvarného umění.
Za podpory Městského úřadu města Hrádku nad Nisou měly dva ročníky tohoto projektu veliký úspěch a občané sami poukazují na další kontakty možných vystavovatelů obrazů. Prezentují se zde díla lidí, kteří jsou
nějakým způsobem svázáni s naším městem. Pocházejí z něj, žijí v něm
nebo se zde narodili. Žánrový výjev jednotlivých vystavovatelů je rozdílný,
technika obrazů není jednotvárná a vystavující jsou různých věkových kategorií.
Oslovit všechny zúčastněné a přemluvit je k tomu, aby svoje díla tomuto
projektu propůjčili, nebylo jednoduché, neboť většina z nich maluje pro
radost a ani v nejmenším je nenapadlo ukazovat to, co jejich ruce stvořily, někomu jinému. Je velice potěšující, že většina z nich touto výstavou
dostala příležitost pokračovat ve své práci, neboť předpokládají, že každý
rok tato výstava bude znova uspořádána.
Ve třetím ročníku Hrádeckého štětce jsme oslovili umělce vynikajícího
formátu, vystavujícího na prestižních výstavách, p. Mlynáře, na kterého
nás upozornili sami občané.
Pro mě jako jednu z pořadatelů je velice potěšující, že o další ročníky
této akce je všeobecný zájem.
Čejková Zdeňka
Vernisáž výstavy se koná 19. listopadu od 16 do 17 hodin v chrámu Pokoje v Hrádku nad Nisou.
Výstava potrvá od 19. do 22. listopadu 2009.
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Uãitelé se ocitli v roli ÏákÛ Podzimní stezka odvahy v M·
Do druhé etapy realizace vstoupil projekt Učíme kompetence kompeOldfiichovská – „V Zahrádce“
tentně, realizovaný Základní školou T. G. Masaryka a podpořený z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zatímco jarního
vzdělávacího kurzu zaměřeného na týmovou spolupráci se zúčastnily
téměř celé pedagogické sbory škol z Hrádku, Chotyně a Chrastavy, čtyřdenní podzimní školení už bylo určeno jen užší skupině pedagogů.
V posledním říjnovém týdnu odjelo 25 učitelů z Hrádku, Chotyně
a Chrastavy do Heřmanic v Podještědí, aby se zdokonalovalo ve svých lektorských, prezentačních a moderačních dovednostech.
Tento vzdělávací modul jsme do projektu Učíme kompetence kompetentně zařadili proto, aby se učitelé naučili předávat znalosti a dovednosti
nejen dětem, ale i dospělým – především svým kolegům, ale třeba i rodičům. Stejná skupina učitelů absolvuje do příštího podzimu dalších šest
dnů vzdělávání, zaměřených na jednotlivé klíčové kompetence – životní
dovednosti, k jejichž předávání dětem má směřovat výuka ve všech školách. Naším cílem je v každé ze škol, které se do projektu zapojily, vyškolit skupinu učitelů, tzv. interních lektorů, kteří budou schopni nabyté
zkušenosti předávat dál svým kolegům – stávajícím, ale i nově příchozím.
To by se mělo odrazit ve výuce, na kterou jsou dnes kladeny zcela jiné nároky než v minulosti.
Jak řada účastníků vzdělávacího kurzu přiznala, byl pro ně prvním setkáním s tím, jak správně vést prezentaci či jak moderovat diskuzi, která
má vyústit v konkrétní závěr. Přitom jde o činnosti, se kterými se učitelé
ve školách často setkávají. Naučit se zvládat techniky lektorování, prezentování a moderování znamená zefektivnit práci ve školách, což je jeden
z dalších cílů celého projektu Učíme kompetence kompetentně.
Další školení učitele čeká už 16. listopadu. Bude věnováno první ze šesti
klíčových kompetencí.

Ve čtvrtek 8. října nás od rána vodilo počasí za nos. Sluníčko soupeřilo
s mraky a děti s rodiči do poslední chvíle doufali, že nezaprší a bude krásné
slunečné odpoledne. Jupíííí... zvítězilo sluníčko a my jsme se vypravili na
start. Čekalo nás celkem osm disciplín – skok do dálky, hod polínkem
a míčkem, ekologický motokros, skákání v pytli, chůze s tenisovou pálkou
a míčkem, kop na branku a skákání kroužkového panáka. Posledním úkolem bylo vybarvení si krásné dřevěné pamětní medaile. Závodili jsme o sto
šest a nejvíce odvahy prokázali asi rodiče, kteří se nenechali zahanbit
a plnili úkoly s námi. Školáci na stanovištích nás odměnili bonbony a krásnou značkou do startovací listiny. A jak už je v naší vrbičkové školce zvykem, paní kuchařka zadělala výborné chlebové těsto, maminky donesly
napečené dobroty a děda Jiránek rozdělal oheň. Poseděli jsme u táboráku, opekli buřtíky, upekli chlebíky, naplnili pupíky. Povídalo se, zpívalo
a došlo i na tanečky. Za krásně strávené podzimní odpoledne děkujeme
všem, kteří se na jeho přípravě podíleli!
rodiče dětí z MŠ „V Zahrádce“

Vít Štrupl

Hrádek hostil finskou
reprezentaci
Zrekonstruované hřiště stadionu v Doníně se 8. října stalo dějištěm přátelského mezistátního utkání Česká republika – Finsko reprezentačních
týmů do 17 let. Po zápase v Českém Dubu, kde mladí reprezentanti uhráli
jen remízu, v Hrádku vyhráli 5:3. Na konci prvního poločasu byl stav
zápasu 2:1. Po přestávce čeští reprezentanti náskok ještě zvýšili, i když se
Finům podařilo vstřelit dva góly těsně za sebou a přiblížit se tak na dostřel
jedné branky.
Organizátoři zápasu z hrádeckého Slovanu opět potvrdili svoje schopnosti uspořádat i reprezentační utkání a nabídnout divákům atraktivní
podívanou.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem České
republiky.

Pejskové ve ‰kolce
Všichni máme rádi zvířátka, to není žádné tajemství. Čteme si příběhy
pejska a kočičky nebo malého štěněte Dášenky. Proto jsme se moc těšily
na návštěvu pejsků v naší školce. Přijeli hned dva se svojí paničkou. Byly
to psí holčičky a jmenovaly se Beruška a Amálka. Užily jsme si s nimi spoustu legrace, ale také jsme se dozvěděly mnoho zajímavých věcí. Třeba co
pejsky bolí, co nemají rádi, jak je správně hladit, a je nám jasné, proč si
nenecháme od pejsků lízat nos. Také víme, jak se chovat k pejskům, které
neznáme. Berušce i Amálce se u nás líbilo a chtěly si s námi hrát. Nejvíc
se jim líbil Páti plyšový medvěd, ale jejich panička říkala, že by z něj asi
nic nezbylo… Loučení bylo dlouhé, všichni si chtěli pejsky pohladit, ale
hned potom hupky šupky umýt ruce, to se přeci musí a my už víme proč.
Děti z MŠ Liberecká – „Beruška“
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Na Krist˘nû se bûÏely dva
závody v orientaãním bûhu
Dva samostatné závody započítané do Ještědského poháru sprintu v orientačním běhu a do celostátního rankingu připravili organizátoři z oddílu OK Reco Sport za vydatné pomoci členů OK Chrastava na sváteční
středu 28. 10. 2009 v rekreačním areálu Kristýna a jejím okolí. Součet obou
závodů pak navíc tvořil celkové pořadí RECO Cupu v jednotlivých kategoriích. Za solidní účasti více jak sto padesáti závodníků si nejlépe v nejpočetnějších kategoriích D21 a H21 vedli Bohdana Heczková (Slavia TU
Liberec) a člen reprezentace, letos velice úspěšný, Pavel Hradec z OK Chrastava. Běželo se na rychlých tratích v netradičním terénu na mapách
v měřítku 1:4 000 nazvaných Doly a Kristýna. RECO Cup zpestřil vložený
koloběžkový orientační závod, vypsaný jako neoficiální mistrovství světa,
ČR a Ještědské oblasti.
Velké poděkování organizátorů patří za podporu akce městu Hrádek
nad Nisou, akciové společnosti Kristýna a sponzorům v čele s firmami
Bohemia Gold, Pivovar Konrád, RECo design, s. r. o., a firmě RAVY.
Text a foto: Pavel Vydra

Sportcentrum North Point
Areál Orel
Podmínky pro využívání sportovních zařízení
Výše příspěvků na provoz areálu pro veřejnost
Tenis
1 kurt/60 minut 320 Kč
1 kurt/90 minut 390 Kč
1 kurt/90 minut 12x předplatné (1x za 2 týdny) 4 600 Kč
1 kurt/90 minut 24x předplatné (1x za týden) 8 900 Kč
1 kurt/90 minut 36x předplatné (1,5x za týden) 13 000 Kč
1 kurt/90 minut 12x předplatné (2x za týden) 16 800 Kč
Bowling (5. 10. 2009–3. 4. 2010)
1 dráha/60 minut 270 Kč
1 dráha/60 minut předplatné na 12 hodin 3 120 Kč
1 dráha/60 minut předplatné na 24 hodin 5 760 Kč
Minigolf (5. 10. 2009–3. 4. 2010)
1 golfová hůl a míček (časově bez omezení) 30 Kč
vratná záloha na hůl a míček 100 Kč
Ledová plocha (29. 11. 2009–3. 3. 2010)
1 hodina, celé kluziště 1 200 Kč
18 hodin, sezónní předplatné, celé kluziště 18 000 Kč
Veřejné bruslení (29. 11. 2009–3. 3. 2010)
vstupenka pro dospělé 50 Kč
děti a mládež do 18 let 30 Kč
Vstup dětí do 15 let s bydlištěm v Hrádku nad Nisou a členů hrádeckých sportovních klubů zdarma.
Nezbytný průkaz totožnosti s fotografií, průkaz OREL, Sokol, TJ Slovan,
AŠSK apod., případně registrační průkaz hrádeckých sportovních klubů
nebo průkaz vystavený Sportovním centrem North Point za manipulační
sezónní poplatek 100 Kč (ověření bydliště, věku a vydání legitimace –
s foto na pas).
Provozní hodiny sportovního centra
pondělí až čtvrtek 11–21 hodin
pátek 11–23 hodin
sobota 10–23 hodin
neděle 10–21 hodin
Vydávání průkazů od 1. 11. vždy v po–st v recepci restaurace 14–16 hodin.
Veřejné bruslení: úterý–pátek 15–17 hodin, sobota a neděle 14–16 hod.

Silniãní bûh Hrádek–Îitava
Již podvacáté měli možnost všichni nadšenci do běhání poměřit své síly
a schopnosti v tradičním běhu Hrádek nad Nisou–Žitava. Tuto akci pořádá běžecký oddíl ABK Liberec ve spolupráci s HSG Turbine Zittau.
Trasa (cca 8 km) vedla od hrádeckého městského úřadu směrem na
Kristýnu, přes Hartavu až do cíle na stadionku u obchodního domu TOOM
v Žitavě.
Na startu se sešli běžci a běžkyně všech věkových kategorií od žáků až
po muže nad 60 let. Přihlášených bylo celkem 48 závodníků. Teplota asi
7 stupňů.
Mezi závodníky se letos poprvé představili i dva žáci 8. třídy ZŠ T. G.
Masaryka z Hrádku nad Nisou Daniel Šašek a Miloš Klesal. Oba nikdy tak
dlouhou trasu neabsolvovali, nevěděli proto, co je čeká. Závod úspěšně
zvládli a mohli se radovat z dosažených časů a umístění ve své kategorii.
Daniel běžel za 32.29 minut (celkově 20. místo) a Miloš za 39.29 minut
(celkově 37. místo). Pro srovnání: čas celkového vítěze byl 25.38 minut.
Vítězové kategorií:
Žáci:
1. A. Zeman (AC Slovan Liberec) za 32.16
Žákyně:
1. B. Tiplová (ABK Liberec) za 34.40
Dorostenci:
1. J. Paulus (ABK Liberec) za 29.08
Junioři:
1. D. Kučera (ABK Liberec) za 26.25
(celkové 2. místo)
Juniorky:
1. P. Kuříková (Bižuterie Jablonec) za 31.55
Muži do 39 let:
1. O. Marek (Sparta Praha 4) za 25.38
(celkové 1. místo)
Muži 40–49 let:
1. M. Fořt (Sokol Kolín) za 27.17

Muži 50–59 let:
1. J. Blažek (Alšovice) za 30.52
Muži 60 let a starší: 1. J. Javůrek (Jiskra Horní Maršov) za 30.31
Ženy 20 let a starší: 1. Lucie Müllerová (AC Slovan Liberec) za 30.05
Příští rok se poběží tento závod obráceně – ze Žitavy do Hrádku na
Kristýnu.
Tomáš Vávra
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Pomník v parku se stal vzpomínkou na dûjinné zvraty
dokončení ze strany 1

Oslavy probíhaly po celé monarchii a Hrádek nebyl výjimkou. V parku byl
za hojné účasti obyvatel zasazen dub a před ním usazen pískovcový
kámen nesoucí desku připomínající toto jubileum. Za deset let, po vzniku
Československé republiky, musely být všechny symboly monarchie
odstraněny. Pomník v parku ale neosiřel na dlouho. Nová pamětní deska
byla věnována Friedrichu Ludwigu Jahnovi, otci turnerů, který v Německu
na začátku 19. století zakládal gymnastické spolky, aby posílil „vlasteneckého ducha“. Po druhé světové válce byla pamětní deska z pochopitelných důvodů nahrazena deskou novou, věnovanou náčelníkovi českých
Sokolů a českému učiteli chotyňské školy Josefu Jirešovi. Po nástupu

komunistů v roce 1948 byla odstraněna i tato deska – sokolské hnutí
nezapadalo do přestav tehdejší moci a symboly na ně upozorňující
postupně mizely.
Jeden kámen – tři pomníky. Nová podoba pomníku v parku vychází
z jeho komplikované historie, o to komplikovanější, uvědomíme-li si souvislosti, za jakých ke změnám docházelo. Pod plaketou císaře Františka
Josefa I. je umístěna deska zmiňující všechny tři osobnosti, které pomník
připomínal, a dále deska datující letošní renovaci.
A jak je to s vytvářením tradic nových? Pátým rokem se letos při příležitosti říjnového státního svátku konalo v Hrádku shromáždění, které má
být vzpomínkou nejen na vznik republiky, ale i na osudové události v našich dějinách, na obyčejné lidi, kteří tady žili před námi, snažili se uživit
své rodiny, dobře vychovat své děti a díky kterým dnes můžeme tento
státní svátek slavit a diskutovat o jeho významu. Což ještě před dvaceti
lety nebylo samozřejmé. V roce 2005 byla na školu T. G. Masaryka vrácena znovu nalezená deska legionáři 1. světové války Josefu Novotnému.
A tento sváteční den by se měl i do budoucna stát příležitostí pro návrat
historie do ulic našeho města.
„Neměli bychom zapomenout na to, že z těch 91 let od vzniku Československé republiky jsme žili jen těch prvních necelých dvacet let v demokracii a těch posledních dvacet let se o ni se střídavými úspěchy a neúspěchy snažíme. Prezident Masaryk často říkal, že demokracie je diskuse.
Přeji nám všem, abychom měli dost síly, odvahy a vytrvalosti naslouchat
názorům svých oponentů a nepovažovat kompromisy za prohry, ale za
naše společná vítězství,“ řekl u pomníku starosta města Martin Půta.
Po shromáždění v městském parku pokračovaly oslavy státního svátku
v obřadní síni městského úřadu. Zastupitelé vybrali dva obyvatele města,
kteří převzali ocenění pro Osobnost Hrádku nad Nisou. Stali se jimi
Ing. Karel Hrdý a Helmut Řeháček.
Vít Štrupl

Josef Dvofiák bavil vyprodanou Besedu
Semaforská hra S Pydlou v zádech v hlavní roli obsazené populárním Josefem Dvořákem přilákala do hlediště hrádeckého DK Beseda téměř čtyři
stovky diváků. A ty, kteří se přišli pobavit, hra nezklamala. Zvláště ve chvílích, kdy byl na pódiu Josef Dvořák se svými grimasami, průpovídkami
a leckdy improvizovanými narážkami, kterými přiváděl ke smíchu i ostatní
herce, nebo když vedl z pódia rozhovory s diváky.

Vstupenky na divadlo byly poprvé číslované a díky daru Střední školy uměleckořemeslné a oděvní Liberec, s. r. o., tomu
tak bude i na dalších představeních. Její
žákyně ušily na každou ze židlí očíslovaný
návlek.
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