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Kultura, kino a Centrum Trojzemí 
Myslím,  že  především díky práci mnoha  dobrovolníků se  v posledních 

dvou  letech    rozšířila  nabídka  kulturních  akcí  v Hrádku. Stále  znovu  však 
narážíme na problém, kde tyto akce konat v době, kdy se již nedají dělat na 
náměstí či na Kristýně. Pronájmy za sál v  Besedě značně zvyšují náklady 
na  kulturní  akce,  proto  jich  část  probíhá  v hasičském  klubu  Florián,  na 
radnici, v klubu seniorů, kostele nebo v dalších prostorách. 

To  je  hlavní důvod, proč  jsme začali  uvažovat  o  vybudování  nejenom 
kulturního  centra  pro  region Trojzemí. V tomto Centru Trojzemí  by  kromě 
muzea,  knihovny,  informačního  centra  měly  vzniknout  prostory  nejen  pro 
menší    kulturní  a  klubové  akce,  ale  i  prostory  pro  filmové  produkce  nebo 
divadelní  představení.  Takové  centrum  by  přispělo  nejen  k oživení 
cestovního  ruchu,  ale  především  by  poskytlo  kulturní  zázemí,  které  nyní 
chybí,  nebo  je  rozptýleno  po  městě,  což  zvyšuje  provozní  náklady 
kulturních  a společenských  akcí. Zdroje pro  financování  výstavby musíme 
vzhledem k velikosti investice hledat mimo rozpočet města. 

Připravujeme  žádost  do  programu  SROP  z fondů  EU.  Centrum 
Trojzemí,  místo  setkávání  pro  všechny  generace,  by  mělo  být  umístěno 
v bývalém  statku  ve  Starém  dvoře.  Konkrétní  podoba  a  rozsah  projektu 
bude představen na zastupitelstvu v listopadu, o případné podpoře projektu 
z  „evropských“  peněz  bude  rozhodnuto  v průběhu  příštího  roku.  Pokud 
nebudeme  při  získání  dotace  úspěšní  a  celý  projekt  nebude  možno 
uskutečnit ve statku ve Starém dvoře, budeme hledat náhradní řešení. 

Podobné  kulturní  centrum,  ovšem  s mnohem  menším  prostorem 
k využití a tedy i s menší nabídkou, by bylo možné vybudovat v prostorách 
nefungujícího  městského  kina.  Náklady  by  byly  menší,  ale  také  možnost 
získání dotačních prostředků by byla malá a v konečném důsledku nároky 
na rozpočet města větší. Strategie postupu je tedy zřejmá a soustředí se na 
přípravu projektu a podkladů pro Centrum Trojzemí ve Starém dvoře. 

Uvítám návrhy a připomínky každého, kdo by měl chuť spolupodílet se 
na přípravě náplně a vzniku Centra Trojzemí. Zároveň děkuji všem, kteří už 
pochopili,  že  příprava  podobných  projektů  není  otázkou  příslušnosti 
k politické straně, ale prací pro město, ve kterém všichni žijeme. 

ThMgr.Hedvika Zimmermannová, Hrádek, místostarostka 

Bude park zase chloubou našeho města? 
Náš  volební  program  obsahoval  také  slib,  že  budeme  usilovat  o 

zkrášlení  městského  parku.  Jak  to  všechno  dopadlo?  Zůstalo  jenom  u 
prázdných slibů, nebo se opravdu bude v parku něco dít ? 

Prvním a hlavním krokem bylo  rozhodnutí,  které  zabránilo  snahám  o 
vybudování  silničního  průtahu  přes  městský  park.  Dalším  krokem  bylo 
nalezení  nového místa pro  konání městské pouti  tak,  aby  nepokračovala 
každoroční  devastace  parku.  Kolotoče  našly  své  staronové  místo  na 
hasičské louce pod Bekonem, zkušenosti z letošních městských slavností 
jsou dobré a věřím, že většina spoluobčanů pár kroků navíc ráda udělá. 

Úpravy  městského parku  jsou založeny  na zachování  jeho  klidové  a 
odpočinkové  části  a  na  úpravách  nové  části  pod  komunikací,  kde  bude 
prostor pro děti. Posouzení stavu stromů, návrh umístění nových stromů a 
řešení  dětského  hřiště  jsme  svěřili    odborníkům    dendrologovi  a 
architektovi. Posouzení stavu stromů dopadlo nad  očekávání dobře, ale  i 
tak bude nutné provést drobné zásahy, které budou ku prospěchu parku. K 
parku  ovšem  nepatří  jen  stromy  a  dětské  hřiště.  Mnoho  let  stojí  v parku 
prázdná  meteorologická  budka  a  už  jen  málo  lidí  si  vzpomene  jaké 
přístroje  v ní bývaly. Lavičky  a koše  také nesmí  v parku chybět  a  dalším 
problémem  je stav komunikací uvnitř parku. Přípravná část obnovy parku 
trvala od začátku roku, nyní proběhnou v parku práce, které bude vidět. 

V průběhu  října proběhne  nezbytný zdravotní  průklest stromů.  Budou 
vytrhány  přerostlé  thůje,  které  vadí  při  zimní  údržbě  a  nezapadají  do 
vzhledu  parku..  V „novém“  parku  budou    umístěny  další  části  dětského 
hřiště a potom bude řada na lavičkách a koších. Hlavní akcí bude výsadba 
nových  stromů,  která  proběhne  28.října  od  10  h  u  příležitosti  86.  výročí 
vzniku ČSR. Bude také zahájena oprava meteobudky. Další práce budou 
pokračovat  na  jaře. Připravuje se  výsadba  nových  stromů  v  aleji,  oprava 
cest, schodů, osvětlení v parku a dokončení dětského hřiště. 

Důležitá je a ještě dlouho bude otázka finančních prostředků, které se 
na  akci  povede  vyčlenit.  Město  vyhlásilo  pro  rok  2004  veřejný  projekt 
"Zasaď si svůj strom". V  rámci  projektu  byli  osloveni  podnikatelé,  firmy  a 
další organizace s nabídkou na sponzorování konkrétních stromů v parku, 
které si mohou sami zasadit. Sponzoři budou mít své místo na informační 
desce a hlavně "svůj" strom v parku. Jsem velice příjemně překvapen, jaký 
ohlas  má  tato  akce  v řadách  firem  a  podnikatelů.  Již  dnes  mají  téměř 
všechny stromy svého  "majitele". Chci    proto  poděkovat  všem Těm, kteří 
jakkoli na obnovu městského parku přispěli. Nebýt těchto darů, nepovedlo 
by se provést tak rozsáhlou akci tak rychle a v takovém rozsahu. 

Možná, že se zpočátku zdál být celý projekt obnovy městského parku 
jen nereálným slibem. Děkuji všem Vám, kteří se zasloužili o to, že se nám 
daří sen o městském parku realizovat. 

Petr Dlouhý, Donín, člen rady města 

Informace nyní najdete 
také na našich nových 

internetových stránkách 

www.hpz.unas.cz 

Váš hlas v kraji 
Vážení  čtenáři  Zpravodaje.  O  tom,  že  budu 

kandidovat do krajského zastupitelstva,  jsem začal 
uvažovat v době, kdy jsme na přelomu roku 2002 a 
2003  usilovali  o  zachování  pohotovosti  v Hrádku. 
Zrušení  pohotovosti  v Hrádku  chtěl  kraj  prosadit, 
aniž  bral  v ohled  dojezdové  doby  sanit,  názory 
odborníků a stanovisko města. Vím, jak jsem tehdy 
těžko hledal v zastupitelstvu kraje  někoho,  kdo by 
chtěl  obhajovat  názor  malého  města.  Naštěstí  se 
podařilo  vytvořit  model,  který  dnes  úspěšně 
funguje nejen v Hrádku, ale také v Českém Dubu. 

Komunikace s veřejností musí být základem pro 
rozhodování nejenom na úrovni města, ale  i kraje. 
Pouze  projekty,  které  takto  vzniknou,  jsou 
přijatelné  a  mají  naději  na  úspěšné  dokončení. 
Proto budu také na úrovni kraje prosazovat princip, 
kdy  se  ke  všem  zásadním  rozhodnutím  mají 
možnost  vyjádřit obyvatelé a zástupci obcí. 

Nepůsobím v politice dlouho, nemohu vyprávět, 
jak to bylo dříve a nejsem příslušník žádné politické 
strany. Nevidím to však jako nevýhodu. Ve městě i 
na  kraji  musíme  umět  hledat  řešení  podle  potřeb 
obyvatel,  ne  podle  stranické  příslušnosti  a 
politických  dohod  a  obchodů.  Lidé  na  kandidátce 
SOS  to  vidí  podobně,  nenosí  růžové  brýle,  nejdou 
jen  modrou  cestou  a  nemají  rudou  ani  zelenou 
mlhu před očima. 

Laciné  předvolební  akce  jako  jsou  poutě, 
koncerty  zlatých  slavíků,  vstupenky  do  bazénu 
nebo předvolební sponzorské dary, totiž nemohou 
zakrýt to, že jejich organizátoři nemohou voličům 
nabídnout  nic  nového.    Politika  v kraji  musí  být 
založena  na  odpovědném  rozhodování  lidí 
z jednotlivých  regionů  a  nemohou  ji  ovlivňovat 
zpěváci,  pouťoví trhovci nebo pražští politici. 

Jsem přesvědčen  o  tom,  že  práce  v krajském 
zastupitelstvu  a  funkce  starosty  spolu  úzce 
souvisí.    Kandiduji  proto,  abych  mohl  účinněji 
hájit  zájmy  Hrádku  a  jeho  částí,  obcí 
mikroregionu  HrádeckoChrastavsko,  a  v obecné 
rovině  také  zájmy  malých  měst  a  obcí  kraje. 
Liberecký kraj totiž nejsou jenom velká města, ale 
i obce a místa na jeho okraji. Proto budu usilovat 
o  to,  aby  hlasy  všech  obyvatel  kraje  měly  při 
rozhodování stejnou váhu. 

Zvolení  do  zastupitelstva  nebo  svoji  práci 
v některém  z jeho  výborů  vidím  jako  šanci  pro 
naše   město. Bude  to časově náročné a   nezbaví 
mě  to  mých  úkolů  ani  odpovědnosti  v Hrádku. 
Jsem ale  přesvědčen  o  tom,  že  to  je  krok,  který 
nyní  musím  udělat.  Děkuji  Vám  za  Vaši  důvěru, 
budu usilovat o to, aby Váš hlas byl v Libereckém 
kraji slyšet. 

Váš starosta Martin Půta 

Martin Půta, 
Hrádek nad Nisou 
33 let, nestraník 

9.místo na kandidátce SOS 
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otevřenou společnost 

VOLTE č.4 
www.soskrajlbc.cz 

PLES HPZ 
Sobota 13.11. 20 h DK Beseda 
předprodej od 1.11. v Hgrilu



Jak to vidím po dvou letech… 
Tento zpravodaj vychází v polovině volebního období, a tak  je čas na 

malý souhrn kroků, které byly za dva roky učiněny. 
Jako nejdůležitější  otázku  dalšího  rozvoje města  vidím  tu skutečnost, 

že  je  nyní  Hrádek  blízko  ke  stavbě  strategické  silnice  do  Žitavy  přes 
Polsko.  Je  to  podmínka  dalšího  rozvoje  města,  která  přivede  do  města 
investory  a  nové  pracovní  příležitosti.  Příprava  průmyslové  zóny 
Oldřichovská pokračuje a  její certifikace  agenturou Czechinvest  je dalším 
krokem k výstavbě infrastruktury a nalezení konkrétních  investorů. Věřím, 
že polská vláda nakonec smlouvu o této silnici ratifikuje a že nebude nutné 
hledat náhradní variantu, která by vedla z Česka přímo do Německa 

Ve městě vyrostlo mnoho sportovišť  a  dětských  hřišť. Postoje  k jejich 
vybudování  se  různí,  já  si  dovolím  jeden  nadnesený  příměr.  Nyní  jsme 
nejen  městem  s největším  počtem  restaurací  na  občana,  ale  i  s velkým 
počtem  hřišť  na  občana.  To  druhé  zní  ještě  příznivěji  obzvlášť 
v souvislostech  informací,  kdy  policie  odhalila  na  diskotéce  v sousední 
obci  alarmující  počet podnapilých  dětí  a  nezletilých. Také  noví  obyvatelé 
města    budou  při  svém  rozhodování  o  takovém  životním  kroku  hodnotit 
kromě pracovních příležitostí i možnosti trávení volného času svých dětí. 

Významnou součástí  vývoje města  je zlepšení  komunikace s občany. 
Infokanál SMS informuje registrovaného občana kdekoliv o tom, co se děje 
doma. V okrajových částech města fungují osadní výbory, které zásadním 
způsobem  změnily  a  zlepšily  komunikaci  s městem. Také  instalace  kopií 
úředních  desek  přispěla  ke zlepšení  informovanosti.  Za  samozřejmost 
považuji možnost občanů vyjadřovat se na zastupitelstvu k projednávaným 
bodům  před dvěma lety věc nemyslitelná. Pro jednodušší kontakt občanů 
s úřadem byla vytvořena podatelna, kde je možné vyřídit mnoho věcí, aniž 
by občané museli „kroužit“ po celé radnici. 

Mění se i vzhled města. Na náměstí bude konečně opraven dům č.71, 
který  svým  vzhledem  jistě  zaujme.  Na  státní  svátek  jsou  přichystány 
úpravy  v  parku,  který  se  snad  zase  stane  místem  setkávání  lidí  všech 
generací.  Také  lavičky  při  cestách  a  nové  odpadkové  koše  ve  městě 
dlouho  chyběly.  Veřejná  WC  na  vlakovém,  autobusovém  nádraží  a 
v restauraci Balada jsou odezvou na požadavky občanů z loňské ankety  o 
investicích. Oprava železničního podchodu se setkala rovněž s pozitivními 
ohlasy.  Jistě  by  se  daly  vyjmenovat  další  počiny,  podstatné  je  to,  že 
probíhají a i malá zlepšení posunují město kupředu. 

Na závěr chci zmínit  instalaci tepelného čerpadla do Sokolovny. Tato 
akce má,  jako vše, své příznivce i odpůrce. Investice do vytápění je vždy 
dlouhodobého charakteru, a tak je ji  třeba posuzovat. Vytápění z místního 
centrálního zdroje je dražší než drahé, což ekonomiku investice posunuje 
k lepším hodnotám. Dalším úhlem pohledu je cena topného média. Otázka 
zní:  bude  za  20let  plyn  dostupný  a  kolik  bude  stát?  A  co  elektřina? 
Dovedete  si  představit  svět  bez  plynu  nebo    bez  elektřiny?  Za  sebe 
odpovídám  bez  plynu  ano,  bez  elektřiny  ne.  Myslím,  že  v dlouhodobém 
horizontu nás  elektřina na  rozdíl  od  plynu neopustí. Pro  ty, co  to  nevědí, 
plyn byl nedávno zdražen o 12%. Není co dodat. Čerpadlo? Ano. 

Uplynulé  dva  roky  jsou  z hlediska  historie  města  zanedbatelné.  Byla 
však  učiněna  rozhodnutí,  která  tyto  dva  roky  dlouho  přežijí.  Jejich 
hodnocení bude na další generaci. Doufám, že je nezklameme. 

Ing. Petr Pokorný, Hrádek nad Nisou 

Buletin ODS  přání otcem myšlenky 
Vzhledem k množství „omylů“ v posledním bulletinu hrádecké ODS se 

k některým chci vyjádřit, jen nevím, zda si je po čtvrtroce někdo pamatuje. 
Pan Jaroslav Postl ml.  v  bulletinu  uvádí,  jak  současné  vedení města 

nic  nedělá  s  opravou  závad  v I.  etapě  výstavy  ve Starém  dvoře.  Nevím, 
zdali  tím  vedením myslí  i  bývalé  radní  za ODS. Nevím,  zdali  tuší,  že    v 
případě provedení těchto oprav na své náklady město uvažovalo již dříve. 
Má  to  ale  jeden  háček.  Pokud  by  do  stavby  zasáhl  jiný  subjekt  (firma 
objednaná  městem),  padají  jakékoli  záruky  ze  strany  dodavatele  stavby 
(SHS). Asi pochopíte, že nás od tohoto kroku všichni odborníci  zrazovali. 
Nyní je však již jasné, že ani záruky ani smlouvy už SHS nedodrží, a proto 
se  tento  krok    zahájení  oprav    již  připravuje.  S výdaji  na  opravy  počítá 
také návrh změny rozpočtu města, který bude projednán v listopadu. 

K chybám  ve  výstavbě  II.  etapy.  Smlouvy,  tak  „skvěle  výhodné  pro 
město“,  byly  podepsány  v říjnu  2002  a  to  bývalým  starostou  města, 
mimochodem z ODS. Jako člověk s desetiletou praxí ve stavebnictví by p. 
Postl  měl  mít  alespoň  tušení  o  stavebním  deníku.  Zde  byste  si  mohl 
přečíst  např.  o  zmiňovaných  tepelných  mostech  a  o  reakci  na  ně, 
zvýšením  izolace  obvodního  zdiva,  zpevnění  obvodových  stěn  z důvodu 
špatné vazby cihel, apod. V něm také zjistíte, kdo chodil na kontrolní dny a 
na  chyby  upozorňoval.  Jenom  aby  opět  nedošlo  k  mýlce,  žádného  ze 
současných, minulých ani budoucích členů ODS jsem tam neviděl. 

Souhlasím  s tím,  že  ve  Starém  dvoře  se  toho  za  našeho  působení 
povedlo  opravdu málo,  ale  není  od  věci  přihlédnout  ke stavu,  ze  kterého 
jsme  vycházeli  a  k  podmínkám,  které  předchozí  vedení města  nastavilo. 
Minimálně  by  si  toho  mohl  všimnout  člen  strany,  jejíž  kandidáti  stáli  u 
zrodu těchto „skvěle výhodných“ podmínek. 

Dále  v  článku  „Střet  zájmů  Ing.  Krečmana“  píše  pan  Tůma    o  mém 
zneužití místa radního při výběru programu spisové služby. Tři týdny před 
vydáním bulletinu ODS jsem na stejné otázky odpovídal panu Podlipnému 
na interpelaci v zastupitelstvu. Zřejmě se však moje  odpovědi nehodily,  a 
tak byly ignorovány. Jak nevýhodně nebo výhodně jsme se rozhodli nechť 
posoudí každý sám. Rada posuzovala tyto tři nabídky: 

Název modulu  GORDIC  PVT  Frog&Frog 
Spisová služba  Ano  Ano  Ano 
Usnesení  Ano  Ne  Ano 
Úkoly  Ano  Ne  Ano 
Cena 1rok(vč. instalace)  720 000,  226 000,  198 000, 
Roční servis  120 000,  52 800,  40 000, 
O  výběru    programu  jsem  připravil  pro  zastupitelstvo  tabulku 

s porovnáním cen  a  to především proto,  abych  je  informoval, že  jsem ve 
firmě Frog&Frog společníkem. Chápu, že jako člen ODS není  p.Tůma na 
takovouto otevřenost zvyklý. Dále mě překvapilo, že se p. Tůma zapomněl 
zmínit  o  věci,  o  které  věděl,  ale  opět  se  asi  nehodila.  Jako  jediná 
z předložených  nabídek  navrhla  fy  Frog&Frog,  že  při  prodeji  tohoto 
programu dalším zájemcům uhradí 50% z kupní ceny  zpět městu  a  to  až 
do plné výše nákupní ceny programu 198 000, Kč. Při  dalším úspěšném 
prodeji tak může město stát tento zakoupený program 0, Kč. 

Pan Tůma ve svém článku dále uvádí, že program neexistuje. Chápu, 
že vychází z vlastních zkušeností, kdy to, co někteří vyfakturují a tvrdí, že 
již  udělali,  následně  neudělají.  Pokud  by  však  dobře  přečetl  podepsané 
smlouvy  (o  čemž  na  konci  tohoto  článku  pochybuji),  věděl  by,  že  plně 
funkční a odzkoušený program, musí být na úřadě do konce  tohoto  roku. 
Proč o neexistujícím programu nenapíše v lednu příštího roku? Asi se mu 
nechtělo čekat. Nebo, že by už nebylo o čem psát? 

ing.Kamil Krečman,Hrádek nad Nisou, člen Rady města 

SKATEPARK 
Dovolte,  abych  zareagoval  na  nepravdivou  informaci,  kterou  před 

volbami  presentuje  kandidát  do  krajského  zastupitelstva  pan  Malena 
z Chotyně  na  svých  stránkách  a  v letáčcích.  Toto  tvrzení  se  týká 
hrádeckého skateparku. Pan Malena  rádoby  zasvěceně hovoří  o  tom, že 
skatepark je bez dozoru, a proto vyhořel, že zde bují šikana a drogy, a že 
jeho vybudování bylo pouze líbivou a nezvládnutou akcí vedení města. 

Chtěl bych zdůraznit, že  skatepark vznikl právě proto, že tito  lidé dali 
před  politikařením  přednost  konkrétním  projektům  i  právě  pro  tu  skupinu 
mládeže,  která  je  většinou  pokládána  za  problémovou.  Projekt  se  mohl 
realizovat  i  díky  nemalým  prostředkům sponzorů  z Hrádku  i  okolí.  Vidím 
v tom  nejen  prevenci,    ale  i  zvýšení  bezpečnosti,  protože  „skej|ťáci“ 
předtím  jezdili po silnicích. Skatepark nejdříve  provozovalo město  a  poté 
přešel  do  správy  skateclubu.  Tato  změna  nemá  ale  vliv  na  to,  že  areál 
kontroluje Městská policie a i pravidla jeho provozu zůstala stejná. 

To, že jednou někdo v noci zapálil auto před skateparkem, a po druhé 
opět  v noci  překážku  v hale,  asi  nebude  vinou  radních  ani  kluků  z klubu. 
Byl to vandalský nebo kriminální čin, který vyšetřuje policie. A náš soused 
má    upřímnou  radost  z  toho,  že  nám  chcípla  koza,  když  sám  žádnou 
nemá.         Chtěl  bych  touto  cestou  poděkovat  hrádeckým  hasičům,  kteří 
pomohli  dát halu  opět do  pořádku. Park  je  v současné době  uzavřen pro 
veřejnost,  ale  členy  klubu  je  připravován  k plnému  provozu  v nové  zimní 
sezóně,  kdy  je  nejvíce  využíván.  Po  vyřízení  všech  administrativních 
záležitostí bude tedy znovu otevřen  i pro dojíždějící z okolních obcí. 

Město sice přispívá tak jako u ostatních sportovišť na provoz,  vstupné 
kryje  náklady  na  správce,  který  dohlíží  na  provoz  a  bezpečnost  jeho 
návštěvníků. Když je pan Malena tak dobře informován, překvapuje mě, že 
neví, že členové skateclubu  jsou i kluci z Chotyně. Třeba ho napadne na 
jejich aktivitu přispět. 

Za skateclub Cihelna  Mirek Hrdna, Hrádek nad Nisou 

Poločas 
Blíží se listopad, polovina volebního období, chvíle, kdy při fotbalovém 

zápase  trenér  svolá  mužstvo,  hodnotí  první  půli  a  objasňuje  strategii  a 
úkoly hráčů do druhé. Kdo má bránit, kdo útočit a kdo připravovat prostor 
pro  spoluhráče. Ani  v politice  to  není  jinak  a  před  naším družstvem  stojí 
podobný úkol. Někdo dostane příkaz, aby víc makal, někdo, aby krotil své 
vášně. A když se po zápase oslavuje a fotí střelec nebo kapitán, je všem 
jasné, že bez těch, kdo mu nahrávají, by gól nedal. 

Nastoupili  jsme  jako  kompletní  jedenáctka,  ale  podcenili  jsme 
informaci,  že  někteří  hráči  rádi  přestupují  z klubu  do  klubu.  A  i  když  se 
dostali do hry díky práci celého týmu, nečiní jim problém kopat proti nám. 
Mnohdy je to v podstatě jedno, protože když hrajeme za Hrádek, bráníme 
například  pohotovost  a  útočíme  proti  nesmyslným  argumentům 
přespolních, tak kope  většina na hřišti s námi. Je dobré mít spoluhráče  i 
protihráče, kteří mají jako prioritu práci pro město a ne potřebu za každou 
cenu prosazovat jenom svůj způsob hry. Je dobré mít moudré protihráče – 
drží vás ve střehu a v nasazení. 

Nevím,  jak  tipujete  výsledek  utkání.  Ten  se  ukáže  za  dva  roky,  až 
budeme počítat góly, promarněné šance, fauly a vyloučení. Ostatně hráči 
na trávníku mohou vykřikovat cokoliv a divák si stejně  udělá svůj obrázek 
sám.  Nejlépe  pozná,  zda  ten,  komu  fandil,  splnil  to,  co  od  něj  očekával, 
jestli hrál naplno,  nebo se  někam zaběhl, či  zapomněl.  Teď  je  čas  na  to 
vyběhnout na hřiště a v druhém poločase dodělat to, co jsme slíbili. 

ThMgr.Hedvika Zimmermannová, Hrádek, místostarostka


