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V listopadovém čísle:

— Policie ČR

— Střela proslavila Kristýnu

— Nejstarší obyvatel

— Lužická rally

— Průmyslová zóna

— Sluneční elektrárna

— Sv. Martin

— MŠ Donín

— Příloha: Houba a Dianiny 
stěny

Atraktivnější vyhlídka
Popova skála patří mezi turisty nejnavštěvovanější místa na Hrádecku. Orientaci mezi desítkami kopců 
a obcí, které jsou z vrcholu pískovcového skaliska vidět, od října návštěvníkům usnadňují čtyři desky 
s panoramatickými pohledy a označením nejvýznamnějších cílů.

Desky byly na vyhlídce představeny při 36. ročníku Výšlapu na Popovu skálu, který se konal 20. října.
Ranní mlha i bílý poprašek Popovy skály se před příchodem prvních turistů rozpustily, a tak účastníci 
výšlapu mohli podle desek poznávat zvláště kopce Lužických hor.

Výhled z vrcholku jedné 
z mnoha pískovcových skal 
Lužických hor patří mezi nej-
hezčí. Na rozdíl od mnoha 
jiných vyhlídek je kruhový,
tedy všemi směry. Za přízni-
vého počasí jsou vidět vrcholky
Krkonoš s nepřehlédnutelnými
Sněžnými jámami, nejvyšší 
a nejzajímavější vrcholy Jizer-
ských hor (Smrk, Ptačí kupy,
Holubník, Jizera), Lužické hory
jsou jako na dlani a v dáli se 
rýsují vrcholy Českého středo-
hoří. Mohlo by se zdát, že 
popisovat poezii vyhlídky
obyvatelům Hrádku je zby-
tečné, ale bez zajímavosti
není, že i v Hrádku žijí lidé, kteří na Popově skále nikdy nebyli.

Poměrně zajímavá je i cesta k vyhlídce, která zde díky větrem deformovaným a srážkami bičovaným
stromům spolu s rozesetými skalisky nabývá charakteru odlišného od ostatních vrcholů Lužických hor,
připomínajícího krajinu položenou o pár set metrů výše. Pokračování na straně 6

cena 10 Kã

Oslava státního
svátku v Hrádku
Slavnostní shromáždění u památníku
obětem válek v den, kdy slavíme vznik
samostatné Československé republiky,
se v Hrádku pomalu stalo tradicí. Po vzpo-
mínkové akci, kterou zpěvem doprovázeli
žáci ZŠ Lidická pod vedením p. uč. Večer-
níkové, pokračovala slavnost v kostele 
sv. Bartoloměje, kde byla k vidění restau-
rovaná socha patrona kostela.

Třetím rokem předával poté v obřadní
síni radnice starosta města Martin Půta
spolu s místostarostou Josefem Horinkou
ocenění občanům Hrádku za jejich 
dlouholetou aktivitu pro město a jeho
obyvatele. Ocenění in memoriam pro 
Arnošta Schierla převzal jeho syn Pavel.
Druhé uznání se dostalo panu Jaroslavu
Podlipnému.

Setkání v obřadní síni radnice bylo 
zakončeno dražbou obrázků od hrádec-
kých dětí, jejíž výtěžek byl určen na pod-
poru projektu roku 2007 Popova skála.
Arnošt Schierl
Pan Arnošt Schierl pracoval v letech
1986–1991 ve funkci tajemníka měst-
ského úřadu, následně pak jako člen 
Zastupitelstva města Hrádku n. N.

Pokračování na straně 7

Projekt roku 2007 – Popova skála

Vstoupíme do Schengenského prostoru 
CCoo  nnááss  ččeekkáá??
Několik dnů před letošními Vánocemi, s největší pravděpodobností 21. prosince, padne další hranice:
Česká republika se stane součástí tzv. Schengenského prostoru. Tím se dokončí úsilí států, které přistou-
pily k tzv. Schengenské smlouvě, o naplnění práva osob na volný pohyb. Po rozšíření Evropské unie v roce
2004 se tak symbolicky maže další hranice mezi „západní“ a „východní“ Evropou.
CCoo  vvssttuupp  ddoo  SScchheennggeennsskkééhhoo  pprroossttoorruu  zznnaammeennáá??
Nejvíce patrnou změnou bude zrušení stávajících hraničních kontrol na pozemních hranicích. A to nejen
na hraničních přechodech, ale v okolí hranic vůbec. Státní hranice budeme moci překračovat v kterou-
koliv denní dobu, kdekoliv, tedy i mimo současné hraniční přechody, a bez potřeby prokazovat se iden-
tifikačním průkazem. Nicméně každý bude nadále povinen mít u sebe občanský průkaz nebo cestovní
pas pro případ potřeby identifikace. Ta ovšem nesmí připomínat stávající hraniční kontroly.

Pokud jde o pohyb přes hranice autem, měl by připomínat pohyb po vnitrozemských komunikacích. Z ko-
munikací by totiž měly být odstraněny všechny zábrany bránící volnému průjezdu. Samozřejmě s výjimkou
míst, kde průjezdu brání dopravní omezení – např. zákazy vjezdu nebo omezení vjezdu nákladních vozidel.
Chybějící kontroly hranic nahradí spolupráce a schengenské standardy, které stanovují pravidla v mnoha
oblastech, které sahají od policejní a justiční spolupráce přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu
osobních údajů. Z hlediska bezpečnostního mají všechna tato opatření znemožnit zneužívání svobody
pohybu ke kriminálním aktivitám. Pokračování na straně 8
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
2200..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
20. schůze rady města v roce 2007 konaná dne 26. 9. se zabývala těmito

záležitostmi:
— na základě výběrového řízení schválila dodavatele restaurátorských

prací na budově zdravotního střediska v Tovární ul. 225, firmu p. Tichý J.,
restaurátor, Hrádek nad Nisou za cenu 58 650 Kč 

— na základě výběrového řízení schválila uzavření smlouvy o dílo na akci
„Oprava a doplnění veřejného osvětlení“ s fa ELMAR za cenu 138 558 Kč
vč. DPH

— schválila dodatek číslo 1 k mandátní smlouvě ze dne 20. 9. 2006 na 
zabezpečení funkce technického dozoru investora při realizaci akce
„Výstavba 36 BJ Hrádek nad Nisou“ a pověřila starostu města k pod-
pisu dodatku číslo 1 o celkovém navýšení o 218 960 Kč. Uložila ORM
zajistit nárokování škody vzniklé navýšením TDI na zhotoviteli díla,
firmě Regionální stavební, s. r. o., Liberec.

— po projednání schválila postup realizace Regenerace sídliště Liberecká
(Horní sídliště) a na základě VŘ na projektovou dokumentaci a IČ čin-
nosti schválila projektantem akce firmu AS Liberec za cenu 334 390 Kč
vč. DPH. Rada města po projednání schválila postup realizace
Regenerace sídliště Pod Tratí (Dolní sídliště) a na základě VŘ na
projektovou dokumentaci a IČ činnosti schválila projektantem akce
firmu AS Liberec za cenu 222 530 Kč vč. DPH.

— vzala na vědomí zpracování energetického auditu ZŠ Praktická Loučná
financovaného z projektu RegioSustain – od biomasy k energii

— vzala na vědomí žádost Pískovny Hrádek, a. s., o vyjádření k realizaci
geologických vrtů v prostoru Pískovny Oldřichov a trvá na důsledné
ochraně podzemních vod v lokalitě a splnění všech požadavků dotče-
ných orgánů, dále požaduje oznámit termín zahájení a ukončení prací.
Po ukončení akce město Hrádek nad Nisou požaduje předložit výsledky
uvedeného geologického průzkumu. 

— po projednání schválila uzavření mandátní smlouvy mezi městem 
Hrádek nad Nisou a Ing. Lukášem Lánským, Praha 8 na výkon
inženýrské činnosti na akci „Obnova rybníka Na Hranicích, k. ú.
Oldřichov na Hranicích“ za cenu 19 990 kč vč. DPH

— po projednání schválila postupný přechod z dvojnásobku na trojnáso-
bek nájemného v objektu č. p. 733, Žitavská ul. u stávajících nájemních
smluv, a to postupným navýšením k 1. 1. 2008, k 1. 1. 2009 a k 1. 1. 2010
dle důvodové zprávy

— vzala na vědomí, že se dne 6. 9. 2007 stal náhradníkem za p. Schierla
v zastupitelstvu města p. Miroslav Řezníček za volební stranu KSČM 
s tím, že slib složí na příštím jednání ZM

— vzala na vědomí zápis z jednání ve věci problematiky odstranění překá-
žek provozu na vnitřních hranicích států zapojených do Schengenského
prostoru. Souhlasila s rozšířením provozu na HP Hrádek–Porajow na
provoz s omezením tonáže do 12 tun a pověřila starostu města pro-
jednáním s odpovědným polským vlastníkem komunikace. Výsledek
jednání bude projednán na ZM v termínu do 30. 11. 2007. 

— po projednání schválila uzavření dodatku smlouvy o dílo mezi městem
Hrádek nad Nisou a Regioplan, s. r. o., Liberec na akci „Rekonstrukce
historického centra města Hrádek nad Nisou“. Dodatek řeší rozšíření
předmětu smlouvy na vedení projektu během doby realizace. Práce
na 3. etapě – dotační management – jsou podmíněny získáním dotace.
Harmonogram akce:
1. etapa – termín plnění 31. 10. 2007 – tvorba Studie ekonomického

hodnocení projektu, cena – 100 000 Kč bez DPH
2. etapa – termín plnění bude upřesněn dle vyhlášené výzvy ROP, před-

běžně březen 2008 – tvorba elektronické žádosti, povinné přílohy,
kompletace, cena – 140 000 Kč bez DPH

3. etapa – termín plnění bude definován dodatkem ke smlouvě – za-
jištění výběru dodavatel, řízení projektu, cena – 522 000 Kč bez DPH

Celková cena – 762 000 Kč bez DPH.
— vzala na vědomí informaci starosty města o převzetí záštity nad Mezi-

národním a XIV. celostátním srazem cykloturistů Trojmezí 2008, které
se uskuteční 18.–22. června 2008 v Hrádku nad Nisou

— vzala na vědomí informaci o přípravě rekonstrukce lávky u Koruny 
a vypsání výběrového řízení za podmínek financování z rozpočtu 
města r. 2008

— vzala na vědomí záměr získání pozemků v rozvojové lokalitě Donín 
s tím, že bude předložen k projednání na ZM

— na základě předložených nabídek rozhodla o zrušení výběrového 
řízení na akci „Zaměření stávajícího stavu objektu kina vč. části domu
s byty“ z důvodu překročení finančních prostředků, které firmy poža-
dovaly na tuto akci. Rada města uložila vedoucímu ORM připravit
návrh dalšího postupu. 

2211..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
21. schůze rady města v roce 2007 konaná dne 10. 10. se zabývala těmito
záležitostmi:
— schválila uzavření mandátní smlouvy mezi městem Hrádek nad Nisou

a společností North Point, s. r. o., Hrádek nad Nisou. Předmětem
smlouvy je služba provozu, údržby, ochrany a uskladnění sportovních
zařízení ve vlastnictví města, tj. přetlaková hala a kluziště. 

— vzala na vědomí technickou a rozpočtovou studii pro realizaci „vzdu-
chotechnického zařízení pro velkou zasedací místnost v II. patře radnice“
a uložila ORM předložit tuto informaci do ZM

— po projednání souhlasila s přepojením stožárů veřejného osvětlení 
v prostoru stávajícího hraničního přechodu na veřejné osvětlení města
za podmínky souhlasu úřadu pro zastupování státu s následnou
optimalizací počtu svítidel veřejného osvětlení v této lokalitě

— vzala na vědomí informaci firmy AMVION, a. s., o průběhu dokončení
akce Hrádek nad Nisou II. etapa Starý dvůr a uložila ORM předložit na
jednání ZM 17. 10. 2007

— vzala na vědomí zpracování projektové dokumentace na akci „Využití
odpadního tepla pro vytápění mateřské školy Hrádek nad Nisou, Libe-
recká č. p. 607“, včetně energetického auditu objektu MŠ Liberecká 
a uložila ORM dopracovat dokumentaci pro stavební povolení, vypsat
výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace na navršené
stavební úpravy vyplývající z energetického auditu a předložit k pro-
jednání na RM

— schválila realizaci akce prodloužení chodníku ve směru od výjezdu 
z parkoviště PLUSu až k podchodu u přejezdu ČD na základě nabídky
fa Strabag a schválila vzájemný zápočet faktur za realizaci této akce 
a nájmu za pozemkové parcely pro účely staveniště s doplatkem ve výši
5 846 Kč ve prospěch fa Strabag 

— uložila ORM vypsat výběrové řízení na zpracovatele žádosti o poskyt-
nutí dotace z operačního programu Životní prostředí – osa 3 Udrži-
telné využívání zdrojů energie – oblast podpory 3.2. Realizace úspor
energie a využívání odpadního tepla u nepodnikatelské sféry na akci
„Rekonstrukce přístavby a spojovacího krčku ZŠ T. G. M. Hrádek nad
Nisou“

— vzala na vědomí zprávu o stavu pojištění majetku města, schválila 
výpověď ze smlouvy o zprostředkování, správě pojištění a poradenské
činnosti ze dne 19. 12. 2006 a uložila tajemníkovi města vypsat nové
výběrové řízení na zprostředkovatele pojištění, jeho správu a poraden-
skou činnost

— vzala na vědomí předloženou nabídku financování hypotéčního úvěru
na splátku vlastního podílu investiční akce – výstavba 36 nájemních
bytů Hrádek nad Nisou v ul. 1. máje – a uložila vedoucímu FO oslovit
další bankovní domy a stavební spořitelny s cílem porovnání cen

— vzala na vědomí zápis OV Václavice. Uložila ORM vypsat výběrové 
řízení na zhotovení otevíratelných zábran vjezdu na cesty, kde vznikají
černé skládky – ke spálené lípě a cyklostezka směr Vítkov. 

— vzala na vědomí nabídky na zpracování kompletní projektové žádosti
pro získání finančních prostředků pro záměr „DPS – rehabilitačně-
relaxační centrum pro české a německé seniory v Hrádku nad Nisou“.
Na základě výběrového řízení schválila jako zpracovatele projektové
žádosti společnost Regioplan, Liberec za celkovou cenu 736 610 Kč 
vč. DPH na základě vyhodnocení nabídek v souladu s kritérii vypsaného
výběrového řízení. 

— schválila jako dodavatele zprovoznění hydrantového systému v budově
městského úřadu firmu MAXEL, s. r. o., za cenu 103 530 Kč vč. DPH 
a uložila ORM zajistit před zahájením prací odborný dozor nad reali-
zací akce z pohledu splnění protipožárních požadavků. 

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
88.. zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
8. zasedání zastupitelstva města v roce 2007 konané dne 17. 10. se zabý-
valo těmito záležitostmi:
— po projednání schválilo záměr odkoupení pozemků od společnosti

Vulkan o celkové rozloze 15 869 m2 za cenu 75 Kč/m2 a uložilo starostovi
města předložit do konce prosince 2007 zastupitelstvu města konečný
návrh kupní smlouvy se způsobem financování nákupu pozemků
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— schválilo záměr odkupu p. p. č. 402/1, trvalý travní porost, o výměře
17 757 m2, p. p. č. 402/3, trvalý travní porost, o výměře 32 812 m2, 
p. p. č. 403, ostatní plochy – komunikace, o výměře 1 790 m2 a p. p.
č. 404/2, orná půda, o výměře 11 118 m2, vše v k. ú. Donín u Hrádku
nad Nisou, za celkovou cenu 6 347 700 Kč a uložilo starostovi města
projednat s vlastníkem podmínky smlouvy kupní a předložit ji ke 
konečnému schválení zastupitelstvu města v termínu 11/2007

— revokuje usnesení ze dne 18. 4. 2007 o prodeji pozemků včetně 
objektů Starého dvora a souhlasilo se zveřejněním nabídky k prodeji
pozemků p. p. č. 352/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 341 m2

a p. p. č. 353, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 119 m2, včetně
objektů č. p. 142 a 134 na těchto pozemcích, vše v k. ú. Hrádek nad
Nisou, za minimální cenu 900 000 Kč a schválilo realizaci prodeje 
prostřednictvím realitní kanceláře

— schválilo žádost o bezúplatný převod objektu Žitavská č. p. 271, Hrá-
dek nad Nisou (stará celnice) z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových do vlastnictví města Hrádek nad Nisou

— po projednání neschválilo uzavření smlouvy o vzdání se předkupního
práva města Hrádek nad Nisou u všech nemovitostí ve vlastnictví 
společnosti CIB Flats P10, a. s., a rozhodlo o projednání o vzdání se
předkupního práva na základě jednotlivých žádostí samostatně

— schválilo bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Oldřichov na Hranicích
od Pozemkového fondu ČR

— schválilo podání žádosti o převod vlastnictví komunikací Husova, 
1. máje, Francouzská z vlastnictví Libereckého kraje a Krajské správy
silnic Libereckého kraje do vlastnictví města Hrádek nad Nisou

— po projednání vzalo na vědomí informaci starosty města o průběhu 
a výsledku kontroly Finančního úřadu v Liberci na akce Rekonstrukce
školního hřiště Hrádek nad Nisou a Výstavba mob. kluziště a přetla-
kové haly Hrádek nad Nisou. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
další postup města a daňového poradce RNDr. M. Hrona při žádosti 
o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a o prominutí penále.

— schválilo pořízení změny územního plánu č. 16 města Hrádek nad 
Nisou spočívající v zařazení ploch:
– Dubová ulice, změna z ploch lesní půdy na plochy pro bydlení
– Jižní ulice, změna z ploch občanské vybavenosti a nevýrobních 

služeb, vyhrazené zeleně na plochy pro bydlení
– zahrádky Loučná, změna z ploch rekreace – zahrádkářské osady na

plochy pro bydlení
– Donín lokalita Z3/1, změna z ploch občanské vybavenosti – areál 

obchodu a služeb na plochy pro bydlení
– Kristýna (Moudrová), změna z ploch rekreace – zahrádkářské osady

na plochy trvalé zeleně
– Nová Loučná Trafo (Nová Loučná–Peršín), změna z ploch orné půdy

na plochy pro bydlení
– Dolní Sedlo Miler Petr, změna z ploch lesa a zahrad na plochy pro

bydlení
– Donín Krejčík, změna z ploch orné půdy a zeleně na plochy pro

bydlení
– Oldřichovská–Průmyslová zóna, nový zelený pás podél oplocení

Vulkán, změna do ploch ochranné zeleně
– lokalita statek Starý dvůr, změna z ploch občanské vybavenosti do

ploch obytné zástavby
— souhlasilo se vstupem města Hrádek nad Nisou do Sdružení místních

samospráv ČR, o. s.
— vzalo na vědomí stav kontroly hospodaření v družstvu Nové bydlení
— vzalo na vědomí informaci výběrové komise o zadávací dokumentaci

na údržbu veřejné zeleně ve městě Hrádek nad Nisou na období od 
1. 4. 2008 do 31. 3. 2011

— vzalo na vědomí informaci o možnostech zavedení a podmínkách 
provozování terminálu na platební karty na Městském úřadě v Hrádku
nad Nisou ve spolupráci s bankovními ústavy:
– Česká spořitelna, a. s., 
– Komerční banka, a. s.,
– ČSOB, a. s.

— odvolalo člena Osadního výboru Václavice pana Ladislava Vávru z dů-
vodu přestěhování se

— odvolalo člena Osadního výboru Václavice pana Milana Hausmanna 
z důvodu rezignace na členství v OvV

— zvolilo za člena Osadního výboru Václavice pana Ing. Štěpána Brod-
ského a pana Jiřího Svobodu ml.

— schválilo záměr možnosti změnit subjekt poskytující prostředky na 
financování 36 bytových jednotek v ulici 1. máje, a to dodavatele 

stavebních prací, společnost Regionální stavební, s. r. o., nahradit
bankovním ústavem

— vzalo na vědomí nabídku České spořitelny, a. s., ze dne 9. 10. 2007 na
možné financování podílu města ve výši 12 793 814 Kč při výstavbě 
36 bytových jednotek v ulici 1. máje jako alternativu financování
sjednaného ve smlouvě o dílo ze dne 25. 9. 2006 uzavřené s do-
davatelem Regionální stavební, s. r. o.

— uložilo oslovit další finanční instituce k předložení konkurenční 
nabídky financování výstavby 36 bytových jednotek.

V parku se budou kácet
dva nebezpeãné stromy
Dva stromy v městském parku – mohutný topol a vzrostlý akát – budou
muset být vzhledem k jejich stavu pokáceny. K takovému zásahu se 
přistupuje v krajním případě, proto nechalo město zpracovat odborný
dendrologický posudek, který měl odhadnout další vývoj stavu nebez-
pečných stromů a navrhnout vhodná opatření.

Odborný posudek byl zpracován firmou Bursík na začátku října letoš-
ního roku. Konstatuje, že topol bílý má mohutnou nevyváženou korunu.
Je sice stále vitální, jen s mírným prosycháním koruny a poměrně dobrým
zdravotním stavem, ale celkově vykazuje jistou nestabilitu způsobenou
mohutností korunových větví. Vzhledem k tomu, že dřevo topolů je po-
měrně křehké, mohlo by dojít k jejich odlomení a pádu přímo na dětské
hřiště. Posudek doporučuje neřešit situaci pouhým odlehčením koruny
vzhledem k životnosti topolů a neefektivnosti takového zásahu. Jiná by
byla situace, kdyby strom rostl na méně frekventovaném místě.

Akát roste na kraji svahu při okraji parku a prosycháním je už silně 
poškozen, a navíc prorůstá do koruny sousedního perspektivního stromu.
Proto bude také pokácen.

Oba stromy budou nahrazeny novou výsadbou na základě doporu-
čení dendrologa.

Vít Štrupl
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Nov˘ ãlen zastupitelstva mûsta
Novým členem zastupitelstva města se stal Miroslav Řezníček, který 
v zastupitelstvu nahradil zesnulého Arnoště Schierla. Miroslav Řezníček
kandidoval v loňském roce za Komunistickou stranu Čech a Moravy a ve
volbách se umístil na místě prvního náhradníka.

Do zastupitelstva města se vrací po necelém roce, neboť jeho členem
byl i v předchozích volebních obdobích.

Vít Štrupl

Zastavování vlaku v Machnínû
Na základě žádosti společnosti KORID-LK pro zajištění návozu zaměst-
nanců na odpolední směnu v podniku Hoflana, s. r. o., dochází k násle-
dující změně v jízdním řádu vlaku 83080 DB (Seifhennersdorf) – Zittau –
Liberec dopravce Railtrans. 

Vlak 83080 (Hrádek nad Nisou odj. 12:47 hod., Chrastava odj. 12:58
hod.) DB od 1. 11. 2007 do konce jízdního řádu 2006/2007 (8. 12. 2007)
zastavuje v zastávce MACHNÍN. Vlak zastavuje na znamení nebo požá-
dání, vlak zastavuje pouze pro výstup. Pobyt vlaku v zastávce je kratší než
půl minuty, celková jízdní doba v úseku Chrastava–Liberec se nemění.

Odbavení cestujících podle tarifu a přepravních podmínek společnosti
Railtrans.

Od 9. 12. 2007 bude v obdobném čase veden vlak 6255 (také společ-
nosti Railtrans), který bude také na znamení nebo požádání zastavovat 
v Machníně.

Hrádek vstoupil do SdruÏení
místních samospráv

Především hájení zájmů a práv občanů obcí a menších měst proti daňo-
vému znevýhodnění vedlo k založení Sdružení místních samospráv, 
jehož členem se na základě rozhodnutí zastupitelstva města stal i Hrádek
nad Nisou.

Jak známo, spolu se schválením reformy veřejných financí připravilo
Ministerstvo financí ČR novelu zákona, podle něhož se rozdělují daňové
příjmy mezi města a obce. Díky této novele se podařilo odstranit největší
rozdíly, které při rozdělování peněz panovaly. Dosud nejmenší obce 
dostávaly na jednoho obyvatele 6,5x méně peněz než Praha. Díky této
novele, která byla navržena na přechodné období let 2008–2009, by si
měl na příjmech polepšit i Hrádek nad Nisou. Už v příštím roce přiteče
do rozpočtu města o necelých 5 miliónů korun více. Část peněz se bude
při výpočtu nově rozdělovat přímo podle počtu obyvatel obce (5 %) 
a podle rozlohy obce (3 %). Zbylých 92 % bude činit přepočet podle 
stávajících koeficientů. Celkově se dle návrhu MF má mezi menší města
a obce rozdělit oproti loňsku navíc 5,5 mld. korun, z toho 3 mld. se uberou
největším městům.

Na společném jednání s ministrem financí Kalouskem, Svazem měst 
a obcí a zástupci iniciativy „Smlouva měst a obcí proti daňové diskriminaci“
odmítli představitelé Svazu měst a obcí další posílení rozpočtů menších
měst a obcí. Potvrdilo se, že Svaz prosazuje zájmy největších měst, jejichž
hlasy v něm mají největší váhu. Z toho důvodu bylo rozhodnuto o založení
organizace Sdružení místních samospráv ČR, k níž přistoupí i Hrádek nad
Nisou.

Vít Štrupl

CESTOVNÍ AGENTURA LAURA
oznamuje zahájení prodeje zájezdů v Hrádku nad Nisou od 1. 12. 2007!
Zájezdy pobytové i poznávací po celém světě, pobyty v Čechách i na
Slovensku, lázeňské pobyty, lyžařské, cyklistické a jiné sportovní zájezdy.

Až 50 pojištěných a prověřených cestovních kanceláří na jednom místě! 
NNaavvššttiivvttee  nnááss  vv  ppeennzziioonnuu  SS..  OO..  NN..  AA..  vv  uulliiccii  11..  mmáájjee  222266
Otevřeno: úterý a čtvrtek 14.00–17.00 
Informace průběžně
Telefon: 485 140 585
CChhrraassttaavvaa  ––  ddeennnníí  bbaarr  LLaauurraa,,  nnáámměěssttíí  11..  mmáájjee  222244
Otevřeno: pondělí–pátek 10.30–18.00
Telefon: 482 720 688, mobil 736 762 006, E-mail: hudec-pavel@volny.cz

V˘bûrové fiízení na poji‰Èovacího
zprostfiedkovatele (makléfi)

NNáázzeevv  vvýýbběěrroovvééhhoo  řříízzeenníí:: VŘ pojišťovacího zprostředkovatele (makléř)
ZZaaddáánníí::
RRoozzssaahh  vvllaassttnniiccttvvíí:: Majetek města Hrádek nad Nisou
RRoozzssaahh  ppoožžaaddoovvaannýýcchh  ččiinnnnoossttíí::

– Audit uzavřených smluv
– Správa uzavřených smluv a jejich aktualizace
– Participace na  výběrových řízeních  pro výběr pojistitele
– Likvidace pojistných událostí
– Poradenství, konzultace a školení v oblasti pojišťovnictví

NNaabbííddkkaa  bbuuddee  oobbssaahhoovvaatt::
– Předložení koncepce pojištění majetku města
– Nabídku poskytovaných služeb
– Základní identifikační údaje zájemce o veřejnou zakázku
–Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zák.

č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách ve znění pozdějších změn 
a doplňků a dále z. č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovate-
lích a likvidátorech poj. událostí ve znění pozdějších změn a doplňků

– Reference 
– Návrh mandátní smlouvy 

Nabídky budou zadavateli doručeny v uzavřených obálkách s označe-
ním uchazeče a názvem výběrového řízení a nápisem „NEOTVÍRAT“ osobně
na podatelnu či doporučeně na MÚ Hrádek nad Nisou, kancelář úřadu,
Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou.
HHllaavvnníí  kkrriittéérriiaa  hhooddnnoocceenníí  nnaabbííddeekk:: nabízené nadstandardní služby, refe-
rence
PPlláánnoovvaannýý  tteerrmmíínn  uuzzaavvřřeenníí  ssmmlloouuvvyy:: od 1. 1. 2008
TTeerrmmíínn  ppřřeeddlloožžeenníí  nnaabbííddeekk::  16. 11. 2007 do 12 hodin
TTeerrmmíínn  vvyyhhooddnnoocceenníí  nnaabbííddeekk:: 21. 11. 2007

KKoonnttaakkttnníí  oossoobbaa:: Ing. Milan Jindra
Telefon: 482 411 450, E-mail: jindra@muhradek.cz
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Máte zájem pracovat 
u Policie âR?
PPřřiijjďďttee,,  LLiibbeerreecckkoo  ppoottřřeebbuujjee kkvvaalliittnníí  ppoolliicciissttyy..
Je vám osmnáct let, jste bezúhonní, s minimálně střed-
ním vzděláním s maturitní zkouškou?

Pak se můžete stát kvalitními policisty a vykonávat
službu pro občany. Práce policisty není obvyklým zaměstnáním. Práce 
u Policie ČR vám bude blízká, pokud preferujete různorodou, nestereo-
typní práci. Na druhé straně Vám poskytne důležité životní jistoty – stálý
plat, sociální a zdravotní pojištění, kariérový růst. Rovněž Vám může být
nabídnuta možnost dalšího vzdělání, celoživotní smysluplné uplatnění,
práci v kolektivu, školení a výcvik.

Jako policista můžete chránit veřejný pořádek nebo projednávat 
přestupky, řídit dopravu nebo vyšetřovat dopravní nehody, vést policejní
agendy nebo vykonávat správní řízení, zajišťovat stopy na místě činu nebo
se podílet na vyšetřování spáchaných trestných činů, provádět krimina-
listické nebo počítačové expertizy, zajišťovat spojení a spravovat počíta-
čové sítě nebo instalovat a provozovat technické zabezpečení.

Pokud si vyberete pracovat jako policista/policistka, musíte splňovat
základní podmínky k přijetí do policejního sboru:

– Občanství ČR
– Věk nad 18 let
– Bezúhonnost
– Minimálně střední vzdělání s maturitou
– Fyzickou, zdravotní a osobnostní způsobilost k výkonu služby
Policie v Liberci má v současné době 29 volných tabulkových míst, která

mohou být obsazena například Vámi. Se vstupem do tzv. Schengenského
prostoru se však možnost pracovat jako policista ještě rozšíří. I když 
zaniknou referáty cizinecké a pohraniční policie a někteří z těchto policistů
posílí policejní služebny v příhraničí či dopravní inspektorát v Liberci, 
budou u liberecké policie současně navýšeny tzv. tabulkové stavy. Tyto
tabulky bude možné obsadit novými lidmi, kteří mají zájem pracovat 
u Policie ČR. Dalších 40 z Vás tak bude mít možnost vykonávat zajímavou,
různorodou a bezesporu prestižní práci.

Práce u Policie ČR poskytuje i sociální výhody. Základní doba služby
policisty je 37,5 hodiny týdně a rozvrhuje se pravidelně nebo nepravi-
delně v dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém režimu. Máte 
nárok na šest týdnů dovolené v kalendářním roce. Policistům, kteří studují
nebo se účastní výběrového řízení, je poskytováno studijní volno s nárokem
na služební příjem apod.

A jak například probíhá posouzení fyzické způsobilosti zájemce o práci
u Policie ČR?

Musíte projít fyzickým testem a získat ve čtyřech disciplínách minimálně
36 bodů. Vyškolený policejní instruktor služební přípravy Vás prověří 
v následujících disciplínách:

– Člunkový běh (4 x 10 m)
– Klik vzpor ležmo (opakovaně)
– Celomotorický test (tzv. CMT test), 2 min.
– Běh na 1 000 m
A pokud napoprvé všechny disciplíny nezvládnete ve stanovených 

limitech, máte ještě další šanci na opravu. Na rozdíl od psychologických
testů, které vám v případě nezdaru zavírají na dva roky cestu. Teprve po
této době máte šanci zkusit přijímací řízení znovu.

Pokud vás nabídka pracovat u Policie ČR nadchla a chtěli byste vědět
více o tom, jak se k Policii ČR dostat, zjistit bližší možnosti uplatnění a získat
životní jistoty, pak kontaktujte naše personální oddělení, jehož pracovníci
vám ochotně odpoví na všechny vaše dotazy.

Kontakty:
Personální oddělení: tel: 974 466 401, 974 466 400, 974 466 214 
E-mail: redlib@mvcr.cz
Adresa: Policie ČR, Pastýřská 3, 460 74, Liberec

nprap. Vlasta Suchánková, tisková mluvčí OŘP Liberec

Miroslav ¤ezníãek
soudní znalec

pro obor ekonomiky, odvětví ceny a odhady motor. vozidel

DDoonníínnsskkáá  113366,,  446633  3344 HHrrááddeekk  nnaadd  NNiissoouu,,  TTeell..::  660022  227799  664422
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Stfiela proslavila Krist˘nu
Ve středu 3. října a následující den bychom snad nenašli jediné celostátní
rádio, televizi či noviny, kde by se neskloňoval název našeho rekreačního
areálu. Kristýně se dostalo publicity díky dělostřeleckému náboji, jenž se
nalézal na dně jezera.

Náboj připomínající minometný granát objevil při tréninku na počátku
týdne hrádecký potápěč Lukáš Doležal. „Předmět ležel v hloubce asi čtyři
a půl metru poblíž jižního konce hráze. Nebyl jsem si jistý, o co jde, tak
jsem zavolal kolegovi Petru Fatkovi z Vodní a záchranné služby Liberec,“
uvedl sportovec. Další den podvečer se na jižní pláži sešli tři sportovní 
potápěči společně s hrádeckými hasiči a policisty. Petr Fatka má bohaté
zkušenosti z hledání a vyprošťování předmětů i utopených osob z hlu-
bokých vod, a tak bylo na něm, aby provedl přesný nákres a popis pode-
zřelého předmětu, jeho lokalizaci a k tomu pořídil videozáznam. To vše
přítomní policisté předali krajským pyrotechnikům v Ústí nad Labem, ti
provedli vyhodnocení a ve středu se dostavili na místo. Jedna dvojice 
potápěčů se věnovala vyproštění střely, druhá prozkoumala okolí, zda se
v blízkosti nenachází další munice. 

Vedoucí skupiny, potápěč a pyrotechnik v jedné osobě, poručík Radek
Mahut, náboj po vytažení vyhodnotil jako náhradní střelu do bezzáklu-
zového kanónu bojového vozidla pěchoty BVP-1. „Je sovětské výroby 
někdy ze sedmdesátých let. Neobsahuje výbušninu a je určená pro výcvik,“
upřesnil. Poručík odhadl, že pod vodou mohla ležet jeden až jeden a půl
roku. Jak potom dodal, složitější by to bylo s ostrou variantou střely 
OG 15-V, jež má tříštivotrhavou nálož určenou pro ničení živé síly. 

Na dotazy médií policista uvedl, že hledání munice pod vodou není
pro krajské pyrotechniky nic výjimečného. Nedovedl však odpovědět na
jedinou otázku – jak se střela dostala na dno Kristýny. Nejbližší vojenský
útvar Skupiny středních vojsk mající zmíněné pěchotní obrněnce byl do
roku 1990 ve Stráži pod Ralskem. O neodpovědném a nebezpečném zba-
vování se munice při odchodu sovětských vojsk by mohli dlouho vyprávět
pyrotechnici provádějící odminování tamního výcvikového prostoru. 
Nejednou tam našli prohlubně s vyklopenou hromadou munice. To však
není případ našeho jezera. A tak jako nejpravděpodobnější se zdá speku-
lace jednoho z novinářů, že si někdo pořídil střelu jako zajímavou trofej,
pak možná dostal strach a zbavil se jí zahozením do vody. Asi přitom 
netušil, že každý rok provádějí potápěči čištění dna jezera a desítky z nich
přijíždějí během roku i k individuálnímu potápění. A tak nález na sebe
nenechal dlouho čekat. Josef Růžička

Projekt roku 2007 –
Popova skála

Dokončení ze strany 1
Panoramatické desky byly vyrobeny na základě grafických návrhů V. Štrupla
a M. Heřmánka v H Studiu v Liberci. Na Popovu skálu je v předvečer 
výšlapu (již za tmy) umístili hrádečtí horolezci. Doufejme, že budou 
návštěvníkům Hrádecka dlouho sloužit.
Úklid v okolí Popovy skály
Součástí projektu byla také údržba kovových částí vyhlídky, o kterou se
postarali hrádečtí horolezci, a úklid odpadků v širokém okolí Popovy skály.
Ten provedli v říjnu žáci sedmých tříd ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ Lidická. 

Výtvarná soutěž a dražba ve prospěch projektu roku
V rámci projektu roku uspořádal DDM Drak výtvarnou soutěž na téma
poštovní známka s motivem Popovy skály. Soutěže se zúčastnily všechny
hrádecké školy a školky. Porota vybírala vítěze z více než 90 prací, zpra-
covaných nejrůznějšími technikami. V kategorii mateřských škol vybrala
kolektivní práci z MŠ Liberecká, v kategorii 1. stupně práci Kristýny 
Polákové ze ZŠ Donín. Adéla Pleštilová ze ZŠ Lidická získala ocenění za
nejlepší práci žáků 2. stupně.

Všechny dětské práce byly vystaveny při výšlapu v sedle pod Popov-
kou. Tři nejúspěšnější výtvarníci byli odměněni na městském úřadě v den
státního svátku 28. října. Tyto práce byly následně prodávány formou
dražby. Za účasti několika desítek lidí, kteří na oslavu státního svátku na
městský úřad přišli, obrázky dražil člen rady města Václav Krejčík. Ač dosud
neměl s podobným „podnikem“ zkušenosti, zhostil se jej výborně. Devět
prací bylo během necelé hodiny prodáno za 4 010 Kč, nejdražší známka
byla prodána za 660 Kč. Dalších 1 700 Kč bylo utrženo prodejem obrázků,
které se neumístily mezi prvními třemi. Zbývající práce jsou vystaveny 
a městském úřadě v prvním patře a jsou stále nabízeny ke koupi u p. Půtové.

Výtěžek z aukce ve výši 5 710 Kč bude použit na úhradu výroby pano-
ramatických desek spolu s penězi, které byly získány prodejem pouťových
koláčů při srpnové pouti a zelňačky při hrádeckých Dožínkách.

Vít Štrupl
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Dokončení ze strany 1
V roce 2006 kandidoval v komunálních volbách za KSČM, řadu let pra-
coval ve funkci předsedy kontrolního výboru a člena kontrolního výboru. 

Svůj volný čas věnoval činnosti v oddílu stolního tenisu TJ Slovan, v jehož
čele se aktivně po dlouhá léta angažoval a jenž díky němu vychoval 
generace nadšenců, zabývajících se ve volném čase tímto tradičním 
sportem.
Jaroslav Podlipný
Pan Jaroslav Podlipný je většinou hrádeckých lidí, kteří ho znají, spojován
s kopanou. Toto spojení ale není úplně přesné. Do Hrádku nad Nisou se
pan Podlipný přestěhoval v roce 1947 od Jičína, kam chodil do školy. 
Celých 42 let pracoval v truhlárně u pošty v Hrádku nad Nisou. Ihned po
příchodu do našeho města se aktivně zapojil do sportu a v roce 1948 už
hrál aktivně fotbal. Později ale také hrál hokej, tenis, stolní tenis atd…
V hrádecké kopané působil do roku 1972 jako aktivní fotbalista a v po-
sledních pěti letech aktivní činnosti zároveň jako hrající trenér. Svou 
obětavou a příkladnou prací v oblasti sportu stále nemalou měrou 
přispívá k rozvoji sportovních aktivit mládeže našeho města.

Po ročním pobytu mimo město se na konci října vrátila do města socha
sv. Bartoloměje, která po staletí shlíží na náměstí a obyvatele města 
z průčelí věže katolického kostela. V loňském roce byla z niky sundána 
a odvezena k zrestaurování. Jedinečná příležitost prohlédnout si ji zblízka
nastala v den státního svátku 28. října, kdy byla k vidění v kostele. Že jde
vlastně o nejstaršího obyvatele města, trefně poznamenala jedna z pří-
tomných dam poté, kdy se dozvěděla, že socha je 351 let stará.

Když byla v loňském roce socha snesena, předpokládalo se, že jde 
o asi sto let starou plastiku. Velké překvapení čekalo restaurátora, když 
ve dřevě objevil letopočet 1656. Třísté padesáté narozeniny tak socha
oslavila málem bez povšimnutí. 

Do věže se vrátí v jiné podobě. Socha totiž byla do loňského roku 
barevná. Restaurátor postupně sejmul několik vrstev nátěrů a nyní bude
mít socha původní jednobarevný vzhled. Pouze mačeta, kterou svírá 
v ruce, a aureola jsou zlacené. 

Zblízka je vidět, že počasí a stále působící zub času na dřevěné soše
zanechal stopy. Právě proto, aby se vliv počasí co nejvíce omezil, se 
sv. Bartoloměj do věže zatím nevrátil. V těchto dnech se připravuje 
zasklení niky tak, aby socha byla co nejvíce chráněna, a následně bude
vrácena na místo, které jí ve věži patří. 

Na neděli 28. října připadlo shodou okolností rovněž posvícení hrá-
deckého kostela. Pozvání na tuto slavnost přijali generální vikář litomě-
řické diecéze Karel Havelka a provinciál řádu františkánů Jan Dohnal 
Vianney. Opravenou sochu a spolu s ní v letošním roce opravenou kazatelnu
požehnal generální vikář Karel Havelka. 

Na restaurování vzácné památky se finančně podílí také město Hrádek
nad Nisou, které přispěje částkou 50 tisíc korun.

Při odpoledním setkání 
v kostele připomněl správce
hrádecké farnosti P. Pavel
Genrt i další opravy, kterými
kostel v posledních třiceti 
letech prošel. Po zajištění
statiky kostela a opravě 
samotné stavby jsou nyní
věnovány prostředky na
opravy interiéru, především
dřevěného vybavení, které
je ve zbědovalém stavu.
Restaurováním už prošel
hlavní oltář, oratoř a zmiňo-
vaná kazatelna. Stejně jako
v případě sochy patrona
kostela, i vybavení interiéru
se opravami mění. Místo
tónů šedivé, které pocházejí
z novější doby, získává vnit-
řek kostela původní barokní
barevnost a lesk. Na finan-
čně nákladných opravách
se podílí kromě farnosti
také Krajský úřad Libereckého kraje. Tak je tomu i v případě levého boč-
ního oltáře, který je momentálně rozebrán a přichystán k opravě.

Vít Štrupl

Nejstar‰í obyvatel se vrátil do mûsta

Oslava státního svátku v Hrádku



Jubilejní desátý ročník Thermica rally Lužické hory 2007, započítávaný do
Mio GPS Mistrovství ČR ve sprintrally, je již minulostí. Stejně tak i nedávno
odjetá německá Lausitz rally v okolí Boxbergu. Tím byl ukončen také 
premiérový ročník mezinárodního Lužického poháru – Lausitz Pokalu.
Měl bezesporu vysokou sportovní úroveň, a nutno dodat, že si v něm
velmi dobře počínaly české posádky. Velký souboj o absolutní prvenství
se odehrával zejména mezi Tošovským, Dobberkauem, Halalou, Miku-
lenkou a Teichmannem. 

Bohužel do bojů v německé části poháru nezasáhl vítěz z Hrádku 
Karel Trněný, neboť ve stejnou dobu bojoval o český titul ve Vsetíně. Palmu
vítězství v prvním ročníku si po zásluze za vynikající výkon na šotolino-
vých erzetách odnesla dvojice Jiří Tošovský – Michal Sláma. Druhé místo
patří Olafu Dobberkaovi a Helmaru Hinnenbergovi, kteří po hrádecké
účasti s krásným Porsche 911 GT3 jeli na domácí půdě s vozem Mitsu-
bishi. Velmi pěkné celkové páté místo získala posádka Jan Halala – Dali-
bor Štěpán, kterého v německé soutěži nahradil zkušený Luděk Švihálek.

„První ročník Lužického poháru je zdárně v cíli. Máme radost z toho,
jak se vydařil a jaký mezinárodní ohlas vzbudil. Dnes se již zajímají o pohár
také Poláci a z německé strany bude v příštím roce daleko větší účast. 
Přijedou jak silné vozy, tak i větší počet trabantů. Rádi bychom zazname-
nali i hojnější účast posádek z Libereckého regionu. Kdo si však zaslouží
největší pochvalu, to jsou všichni ti v programech soutěže většinou 

bezejmenní – všichni pořadatelé, traťoví komisaři, příslušníci městské po-
licie, příslušníci místního oddělení Policie ČR v Hrádku nad Nisou, osádky 
záchranných vozů, sanit, pracovníci městského úřadu v Hrádku, prostě
všichni ti, kteří jakkoliv se soutěží pomohli. Poděkování patří za ukázněné
chování i divákům a shovívavost všem občanům Hrádku nad Nisou,“ říká
Jan Krečman ředitel Thermica rally Lužické hory. 

„Příští rok rádi navážeme na vše pozitivní a věřím, že opět uchystáme
nějaké novinky, neboť Thermica rally Lužické hory již není jen sportovní
akcí, ale pro celé Trojzemí společenskou událostí. Jednou z novinek bude
například veřejná fotosoutěž o zajímavé ceny. Příznivci rallysportu se opět
mohou v květnu 2008 těšit na Mistrovství ČR ve sprintrally, které hrádecká
soutěž od Federace automobilového sportu obdržela. Přijedou i zahraniční
posádky bojující o body ve druhém ročníku Lužického poháru. Termín
11. ročníku je stanoven na sobotu 17. května 2008,“ uzavírá letošní ročník
Jan Krečman. 

Pavel Vydra, vedoucí tisk. střediska
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Tyto dokumenty byly vytvořeny za finanční pod-
pory Evropské unie. Za obsah tohoto dokumentu
je výhradně zodpovědné město Hrádek nad 
Nisou a nelze jej v žádném případě považovat za
názor Evropské unie.

Dokončení ze strany 1
Jedním z přijatých opatření je využívání tzv. Schengenského informač-
ního systému, který je databází společnou pro všechny zapojené státy,
obsahující údaje o některých osobách a věcech, které jsou důležité pro
zajištění bezpečnosti. Jde například o údaje o hledaných, pohřešovaných
či nežádoucích osobách nebo o údaje o ukradených autech, dokladech, 
padělaných bankovkách a podobně.
DDoo  kktteerrýýcchh  zzeemmíí  ssee  bbuuddeemmee  mmooccii  vvoollnněě,,  tteeddyy  bbeezz  kkoonnttrrooll,,  ddoossttaatt??
Kromě členských zemí EU (Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Lucem-
bursko, Německo, Nizozemí, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko 
a Švédsko) patří do schengenského prostoru ještě Norsko a Island. Naopak
Velká Británie a Irsko jsou sice členy EU, ale k Schengenské úmluvě 
nepřistoupily. Nově bude prostor volného pohybu osob rozšířen o devět
zemí: Českou republiku, Estonsko, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko,
Slovensko a Slovinsko.
CCoo  zz  rroozzššíířřeenníí  SScchheennggeennsskkééhhoo  pprroossttoorruu  ppllyynnee  pprroo  ookkoollíí  HHrrááddkkuu??
Stávající hraniční přechod Hrádek ad Nisou–Porajów umožňuje nyní 
průjezd automobilům do 3,5 tuny a autobusům. Jen několik málo 
nákladních automobilů mělo udělenou výjimku pro regionální dopravu
mezi Hrádkem a Bogatynií. Ředitelství silnic a dálnic, které je vlastníkem
silnice, by chtělo umožnit vjezd automobilům bez omezení hmotnosti. 
S tím ale nesouhlasí Svazek tří měst. Od vstupu do Schengenu budou po
této komunikaci projíždět nákladní automobily do 7,5 tun a zároveň bude
automobilům se stejnou hmotností umožněn i přejezd do Žitavy na 
Friedenstrasse. V jednání na polské straně je ještě navýšení maximální 
tonáže na 12 tun, které by vzhledem k průmyslové zóně a firmám spolu-
pracujícím v Bogatynii uvítal Hrádek. 

Na nynějším přechodu Hrádek–Hartava plánoval krajský úřad umožnit
průjezd automobilům do 3,5 tuny. Na základě dohody mezi městy Hrá-
dek nad Nisou a Žitava ale zůstane tato komunikace v současném režimu,
tedy pro pěší, cyklisty, lyžaře a vozíčkáře. Stávající režim bude zachován
i na letos otevřených přechodech Hrádek nad Nisou – Neu Hartau v údolí
Bílého potoka, u České brány a u Lvího buku. Na těchto v současnosti 
„turistických“ přechodech zůstanou zachovány technické zábrany 
zamezující průjezdu vozidel, ale tam, kde bude potřeba, budou prove-
deny úpravy usnadňující přejezd cyklistům a vozíčkářům.

V bodě Trojzemí se plánuje stavba kruhového mostu, jehož návrh vloni
vzešel ze studentské architektonické soutěže. Most by měl být zároveň
turistickým lákadlem. Než ke stavbě dojde, budou spojeny břehy Oldři-
chovského potoka dřevěným mostkem, který se zde používá při květnových
oslavách. A aby turisté mohli volně přecházet i na německou stranu, bude

po šedesáti letech otev-
řen tzv. Nebeský most
(Himmelsbrücke), je-
hož oblouk překonává
Nisu asi o 150 metrů
níže. Mostek a most
přes Nisu chtějí staro-
stové tří měst otevřít 
v den vstupu do Schen-
genu.

Na hranici s Polskem
bude pro pěší, cyklisty
a jednostopá vozidla 
otevřen mostek v Oldři-
chově – Kopaczówě.
Na příští rok ale plánuje 
Liberecký kraj jakožto
vlastník komunikace 
i mostku jeho opravu 
a pak by tudy měla pro-
jíždět i vozidla do 3,5
tuny. V rychlosti zásahu
pomůže i hasičům
apod. Pěší, cyklisté 
a jednostopá vozidla
budou moci přejíždět
do Polska také na konci „neutrálky“, která se zde téměř dotýká silnice
v Kopaczówě. Případné otevření pro automobilovou dopravu se zde 
v nejbližší době neplánuje. Bylo by možné až po komplexní rekonstrukci
komunikací v Oldřichově na Hranicích, které jsou ve vlastnictví Liberec-
kého kraje.

Budoucí místo propojení nově budované silnice I/35 Hrádek Oldři-
chovská–Zittau–Weinau přes polské území bude bez omezení tonáže 
s tím, že komunikace je plánována jako transitní komunikace propojující
český, německý a polský systém rychlostních komunikací. Dokončena by
měla být snad v roce 2009. 

Vhodné místo pro přechod turistů do Polska bude také na cestě z Vác-
lavic přes Uhelnou do obce Opolno Zdrój. Z dlouhodobého hlediska má
být tato trasa součástí cyklostezky Frýdlant – Heřmanice – Bogatynia –
Opolno Zdrój – Uhelná – Grabštejn – Hrádek nad Nisou. Se zprovozněním
tohoto místa pro automobily se nepočítá. Vít Štrupl

Vstoupíme do Schengenského prostoru 

Podûkování fieditele hrádecké rally a iniciátora
LuÏického poháru
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Oba velké podniky, Trelleborg a KSM Castings CZ, chystají rozšíření
výroby. Nejen o něm, ale i o dalším využití průmyslové zóny byl říjnový
Den starosty. Město velikosti Hrádku nad Nisou nemůže existovat bez
fungujících a prosperujících velkých zaměstnavatelů, a tedy ani bez
průmyslových závodů. Zaměstnanecká místa v sektoru služeb budou 
i v budoucnu jen doplňkem. Na druhou stranu se město snaží co nejvíce
jednat a vyhovět požadavkům především obyvatel Oldřichovské ulice.

„Město nemůže fungovat jen jako noclehárna pro zaměstnance firem
sídlících v průmyslových zónách v okolí. Dojíždění je stále v rozporu s českou
povahou a dlouhodobé dojíždění z města za prací by vedlo k odchodu
části obyvatel z města. Jaké jsou konce takového snižování počtu obyvatel, může
každý vidět v sousední Žitavě,“ říká starosta města Martin Půta.

„Domnívám se, že umístění průmyslové zóny na Oldřichovské ulici 
a její plánované rozšiřování za vnějším městským obchvatem směrem 
k Oldřichovu a státní hranici s Polskem je nejlepší ze všech špatných 
variant. Umístění výroby v jedné lokalitě je podle mého názoru pro město
a jeho obyvatele příznivější variantou než existence výrobních závodů
uprostřed městské zástavby, jak tomu bylo nejenom v Hrádku v minu-
losti. Příkladem může být Kolora nebo Bekon. Rozumím tomu, že lidé,
kteří se na Oldřichovskou ulici stěhovali v době, kdy nestála většina 
areálu Vulkanu, v době, kdy dopravní provoz po Oldřichovské ulici byl 
minimální, jsou dnes nespokojeni. Město se snaží s výrobními závody 
komunikovat a hledat řešení, která sníží hluk, zápach nebo dopravní 
zatížení lokality. Také plánované rozšíření výroby v KSM Castings CZ 
a Trelleborgu bylo představeno veřejnosti. Příští setkání v Trelleborgu za
účasti zástupců obyvatel Oldřichovské ulice se uskuteční v první polovině
listopadu,“ dodává starosta města Martin Půta.

Kromě rozšíření výroby ve zmíněných podnicích je plánován další rozvoj
původní průmyslové zóny v prostorách za závodem KSM Castings CZ, kde
je pro případné investory připraveno přibližně 1,9 ha plochy, a v případě
dohody se společností Vulkan také na ploše před areálem bývalého Vulkanu. 

Jedním z kroků města, který pomůže oddělit plochy průmyslové zóny
od zástavby na Oldřichovské ulici, je vytvoření zeleného pásu. Město 
k jeho vytvoření zahájilo změny územního plánu v této lokalitě.

Vít Štrupl, Martin Půta

KSM Castings CZ
Společnost KSM Castings chystá výstavbu vnitřní komunikace a nové 
výrobní haly. Nová komunikace by měla být dokončena ještě do Vánoc.
Vyroste v zákrytu firmy Trelleborg a o 4 metry níže oproti výrobním halám.
Stejně tak nová hala bude postavena za stávajícími budovami KSM Cas-
tings. V prostoru 34 x 70 metrů, tedy bezmála 2 400 m2, budou umístěny
obráběcí stroje. V současnosti se v KSM obrábí na čtyřech strojích, do bu-
doucna jejich počet vzroste až na 25. S výstavbou haly, která by měla být
ukončena do června příštího roku, budou přesunuty do zadní části firmy
i chladicí věže. Všechna tato opatření mají vést ke zmenšení rizika hlukové
zátěže.

KSM Castings CZ má na roky 2008–2010 potvrzenou investici v celkové
výši 12,780 mil EUR, tedy téměř 358 mil. Kč. S rostoucí výrobou také po-
roste počet zaměstnanců. Nyní jich ve společnosti pracuje 230, z toho asi
třetina je z Hrádku. Zbytek přiváží autobus z Liberce a jeden pracovní tým
dojíždí z Frýdlantska. Vít Štrupl

Trelleborg Fluid Solutions Czech Republic
Trelleborg Fluid Solutions Czech Republic, s. r. o., je dceřiným závodem
stejnojmenného švédského koncernu. Výroba hadic v hrádeckém závodě
byla zahájena už na počátku 90. let minulého století. Závod v současnosti
zaměstnává více než 550 lidí. 

Závod v Hrádku nad Nisou získává na důležitosti, přicházejí nové procesy
a s nimi i noví lidé. Výroba se rozšiřuje. V roce 2007 dochází k rozšíření
výrobní haly, dostavbě administrativní budovy, výstavbě nového parko-
viště, odkoupení dvou hal od společnosti Vulkán a změně logistiky firmy.

Protože Trelleborg dbá na trvalé snižování vlivu výroby na životní pro-
středí, investovala firma rovněž nemalé prostředky do čištění odpadních
vod a především do odhlučnění závodu. Byly vyměněny vysokoběžné
ventilátory a instalována elektronická regulace vypouštění odpadní páry.
Dále bylo namontováno odtahové potrubí s větším průměrem. K další 
redukci hluku dojde organizačními opatřeními (vybudování parkoviště
dále od obytné zóny, přemístění nejhlučnějších zařízení co nejdále od
Oldřichovské ulice, nové proškolení personálu ohledně procesů prová-
děných v nočních hodinách). Další opatření vedoucí ke snížení dopadů
výroby na životní prostředí se týkala především vypouštěné páry (pře-
chod na používání ekologicky odbouratelných lubrikantů, vybudování
zařízení na kondenzaci vypouštěné páry)

Jsme rádi, že u nás pracují lidé z Hrádku a přilehlého okolí, ale bohužel
jich nemáme stále dost. Abychom zajistili dostatečný přísun pracovní síly,
organizujeme dopravu do zaměstnání. Našim cílem je však stále zaměst-
návání lidí z Hrádecka.

S novým vedením firmy přichází i nová tvář hrádeckého závodu.
Chceme, aby se dobří zaměstnanci u nás měli dobře. Postupně vylepšu-
jeme pracovní prostředí – od poloviny listopadu dostanou zaměstnanci
k užívání nové sociální zázemí. Pro příští rok připravujeme některé novinky
v oblasti benefitů.

Pavel Lukáš

Nejvût‰í podniky v prÛmyslové zónû se rozrostou

Společnost KSM Castings organizovala pro děti svých zaměstnanců 

loučení s prázdninami.
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Poplatky za inzerci v měsíčníku

HRÁDECKO
formát cena
6 x 2,5 cm 100 Kč
6 x 5 cm 300 Kč
A6 (čtvrtstránkový) 500 Kč
A5 (půlstránkový) 1 000 Kč
formát A4 (celostránkový) 2 000 Kč
reklamní reportáž cena dohodou

Sluneãní elektrárnû se první
rok dafiilo

První rok provozu má za sebou sluneční elektrárna umístěná na střeše 
základní školy T. G. Masaryka. A funguje k plné spokojenosti provozovatele,
kterým je občanské sdružení Via Regia. Důvodem ke spokojenosti je nejen
množství elektrické energie, kterou dodala do sítě, ale i bezobslužný 
provoz. Za celý rok nebylo potřeba provádět na elektrárně prakticky žádný
servisní zásah. 

Vzhledem k instalovanému výkonu 60 kW, který nadále zůstává druhý
největší v republice, se očekávalo, že elektrárna vyrobí 60 MWh elektřiny.
Po prvním roce, který uplynul 5. října, ale ukazoval displej umístěný v bu-
dově školy dokonce 68 vyrobených MWh. Větší množství energie, až 
o 30 % více oproti předpokladům, dodala elektrárna do sítě v dubnu 
a květnu, kdy panovalo nezvykle slunečné počasí. Dokonce to byly nej-
úspěšnější měsíce v roce.

Instalace elektrárny v Hrádku plní i funkci vzdělávací a popularizační.
V průběhu roku se s jejím fungováním a zkušenostmi s provozem sezná-
milo přímo na místě několik desítek lidí z řad studentů a žáků škol, 
zájemců o obnovitelné zdroje nebo potenciálních investorů. Sdružení Via
Regia poskytuje zájemcům o sluneční energii poradenský servis. V sou-
časné době chystá další projekt na sluneční elektrárnu ve Varnsdorfu, 
která bude rovněž umístěna na střeše školy. Vít Štrupl

Promûny…
Názory na výstavbu druhého supermarketu ve městě se jistě budou 
různit, stejně tak názory, zda právě Plus. Faktem ale zůstane, že díky této
investici zmizel z města strašák, kterého by se město zbavovalo těžko a se
značnými náklady.

Investor navíc na své náklady dokončil definitivní podobu křižovatky
pod železničním přejezdem včetně přeložky ulice Sokolská a tuto komu-
nikaci převede do majetku města. V okolí supermarketu vzniklo několik
nových chodníků, o jejichž údržbu se bude Plus starat.

Město navíc získá od stavební firmy Agile sponzorský dar ve výši 
300 tisíc korun.

2006/2

2007/7

2007/10
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polečenskápolečenská
rubrikrubrikaa
Životní výročí
Občanům, kteří v měsíci
říjnu 2007 oslavili
významné životní jubileum,
srdečně blahopřejeme.

70 let Marie Hrehová, Alice Oravcová
81 let Štefania Klimovičová,

Anna Mazáčková, Josef Kasal,
Miroslav Hynek

82 let Zdeněk Korbelář,
Ingeborg Urbánková

83 let Jaroslava Kotková, František Holeček
86 let Otakar Flégl
87 let Ilse Herbergerová, Miroslava Niklová
89 let Božena Vavroušková
97 let Herta Zdybelová

Marie Zimová, SPOZ

Oba břehy Nisy v Loučné u Wienerů jsou opět spojeny. Most bude dokončen do začátku

prosince. Na konci října byla do tělesa budoucího mostu uložena armatura a následně

probíhalo betonování. Po nutné technologické přestávce budou práce na dokončení

mostu pokračovat na konci listopadu. Přinášíme obrázek konečné podoby mostu.

Do Hrádku se chystají
cykloturisté z celé republiky
XIV. celostátní sraz cykloturistů s příznačným názvem Trojzemí 2008
chystá sportovní klub Vartemberský kolař ze Stráže pod Ralskem na příští
rok do Hrádku nad Nisou.

Příznivci turistiky v sedle kola se setkají ve dnech 18.–22. června na 
Kristýně. Odtud budou podnikat výlety do okolí a seznamovat se s krásami
Lužických hor, okolím Hrádku, ale také cyklostezkami v sousedním Sasku
a Polsku. Cyklosraz bude zároveň oslavou 120. výročí založení Klubu 
českých turistů. Zúčastnit se samozřejmě mohou i cyklisté z Hrádku, kteří
pravděpodobně nevyužijí ubytování, ale na sraz mohou každodenně při-
cházet. Přihlášky na akci a další informace najdete na www.kct.cz v sekci
Cyklosraz 2008. V. Štrupl

Sv. Martin – husa na pekáãi 
a lampiónov˘ prÛvod

Hlavním listopadovým svátkem byl pro naše předky den sv. Martina, který
připadá na 11. listopad. Den sv. Martina byl (vedle svátků sv. Václava 
a sv. Ondřeje) jedním z mezníků hospodářského roku. Podle podnebí 
v jednotlivých oblastech byl Martin (Václav nebo Ondřej) považován za
konec hospodářského roku – čeledíni a děvečky končili službu.

Vypráví se, že svatý Martin byl původně důstojníkem římského jez-
dectva v Galii. Před branou města Amiens se mu jednou za chladného
počasí zjevil Kristus jako žebrák. Martin mečem rozťal svůj plášť a polo-
vinu daroval chudákovi. Později odešel z armády a stal se poustevníkem.
Po letech byl jmenován turským biskupem.

Tradičním lidovým pokrmem o tomto datu bývala pečená husa. 
Souvislost mezi světcem a husami bývá vykládána různě. Jedna pověst
vypráví, že prý sv. Martina při kázání husy znepokojovaly, za což hříšnice –
husy – pykají na svatomartinském pekáči. Jiná pověst vypravuje, že se 
sv. Martin ze skromnosti v době volby biskupa ukrýval v husinci, ale husím
kejháním byl vyzrazen…

Kromě husy se pekly i martinské rohlíčky, které jsou ztracenými podkův-
kami Martinova bílého koně. Velký martinský rohlík dostávali čeledínové
a děvečky odcházející ze služby.

Z německého prostředí k nám přišel zvyk vyrábět na den svatého 
Martina svítilny a lampiony rozzářit podzimní tmu průvodem, zahnat tmu
venku a přinést světlo do našich srdcí. I u nás v Hrádku se lampiónový
průvod stal již tradiční akcí, kdy se děti i jejich rodiče potkávají, aby se 
společně s rytířem na koni vydali na cestu za adventními hvězdami, které
je čekají v prosinci.

A tak se i tento rok potkáme společně v neděli 11. 11. 2007 v 16.00 hod.
u Chrámu Pokoje, odkud půjdeme do parku, kde proběhne vyhodnocení
vyrobených lampionků a masek. Podle počasí potom zůstaneme na čaj 
a svařáka v parku nebo se vrátíme k vyhodnocení zpět do kostela. 

Těšíme se na setkání s vámi: husitská farnost, DDM Drak, rytíř a jeho
kůň. Tuto akci podpořilo město Hrádek nad Nisou – děkujeme. 

ThMgr. Hedvika Zimmermannová
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Podzim v Babylonu
Podzimní déšť a zima neodradila dvacítku dětí speciální třídy a školní dru-
žiny ze ZŠ praktické a jejich rodiče od celodenního výletu do libereckého
Babylonu.

Cílem výletu byl iQpark – zábavně-naučné centrum, Labyrint – zrcad-
lové bludiště a Lunapark. V iQparku na nás čekala více jak stovka zábavných
i poučných exponátů a atrakcí.

Děti mohly obdivovat různé optické klamy, logické a poučné hry, 
demonstrace přírodních jevů a zákonů, soustavu vodních pump a mlýnků,
hlavolamy, historické předměty, obří bublifuk a desítky dalších atrakcí 
z říše fyziky, lidské anatomie i elektrotechniky. Děti pobíhaly od jedné
atrakce ke druhé, ale čas neúprosně utíkal. S těžkým srdcem expozici
opouštěly. Čekalo nás další překvapení, a to zrcadlový Labyrint. 

Labyrint má 4 části. V první místnosti je klasické zrcadlové bludiště, ve
druhé optické klamy, třetí je křišťálové bludiště a ve čtvrté místnosti děti
bloudily v neproniknutelné tmě jen pomoci hmatu. Čekala nás tu různá
překvapení v podobě strašidelných zvuků a masek. Všechny děti bludiště
hrdinsky prošly, i když mnohé jen s malou dušičkou. Odměnou byla 
návštěva Lunaparku – místo plné her a zábavy. 

Výlet se nám velmi vydařil a těšíme se na další.
Děkuji všem rodičům za podporu svých dětí v mimoškolních aktivitách

a panu řediteli Mgr. Václavu Havlovi. Jandalová E.,vychovatelka ŠD
Bc. Horáčková I., tř. učitelka spec. třídy

Krásn˘ den v Ïitavském
Tierparku

Moc pěkný den připravila paní ředitelka hartavské školky pro naše i své
děti v žitavském zooparku. Tento téměř celodenní výlet byl finančně 
podporován koordinačním centrem TANDEM, proto je možné prodloužit
některé akce na celý den.

Vydali jsme se tedy 4. října ráno s desetičlennou skupinou dětí do har-
tavské mateřské školy, poprvé v novém školním roce. Němečtí kamarádi 
a jejich paní učitelky se s námi vřele přivítali, avšak dlouho jsme neotáleli
a společně vyrazili na autobusovou zastávku. Autobusem jsme pak dojeli
na žitavské nádraží a další linka nás zavezla přes celé město až před zoopark.

Hned za branou Tierparku se nás ujala průvodkyně–ošetřovatelka, 
srdečně nás přivítala v jejím ,,království“ a hned prozradila důležitou věc:
nejenom že budeme pozorovat a prohlížet si zvířátka a ptáky, ale že si je
dokonce budeme moci i sami nakrmit! To byla pro nás radostná zpráva.
Velmi dobře víme, že zvířátka v zoologických zahradách se krmit nesmí,
ale tady v Žitavě protentokrát udělali výjimku, aby děti poznaly, co zví-
řata jedí a co vše ošetřovatelé musí opatřit a připravit. A pak již nás naše
průvodkyně zavedla do ,,kuchyně“, kde se vše připravuje a ,,vaří“. A tam
už na nás koukaly z různých nádob, kbelíků a přepravek nejrozmanitější
druhy ovoce a zeleniny, vařené brambory, ale také malé rybky a k údivu
všech dětí i mrtvá kuřátka! Tak jsme si říkali, komu že je asi podstrojíme,
a vyklubala se z toho nakonec kuna lesní. Ano, v žitavském zooparku 
můžeme vidět jak zvířátka našich lesů, polí a luk, tak i některá cizokrajná.
Jmenujeme např. prase divoké, mývaly, kuny, osly, koně, morčata, ale 
i tučňáky, želvy, nosály, velblouda, paviány, papoušky a ještě mnohá jiná
zvířata. A my teď už víme na čem si nejvíce pochutná třeba takový 
nosál, tučňák, kuna a nebo nádherný smaragdový papoušek amazonský.
A že divokým prasatům opravdu nejvíce chutnají žaludy, které jsme jim
sami nasbírali a naházeli do ohrady, a že jim v rypáčcích křupají, jako by
si pochutnávali na vybraných oříšcích.

Zkrátka žitavským se podařilo umožnit dětem opravdu jedinečný kon-
takt s přírodou a poznávat, jak to mezi zvířaty chodí. A za to jim patří velký
dík. A díky také paní ředitelce z Hartavy, která pro nás tak skvělý den a výlet
vymyslela a zorganizovala.

Děti a paní učitelky Danka a Háňa z MŠ Donín ,,Rosnička“

KaÏdou stfiedu do Nûmecka
Na středu se některé děti moc těší. Mají batůžek, v něm dobrou svačinku
od maminky a vyrážejí malým busem za kamarády do žitavské školky
"Knirpshausen". Jsou statečné, protože jedou bez paní učitelky. Ale to 
nikomu vůbec nevadí, protože paní učitelka Anča z německé školky je
hodná, má bezva nápady a je s ní legrace. Z každého pobytu si děti 
přivezou spoustu zážitků. Jelikož si v naší školce děti hrají na němčinu 
a navíc mají v německé školce česky mluvící asistentku, nemají problém
s pohybem v cizojazyčném prostředí. A aby to bylo spravedlivé, jezdí 
k nám ve čtvrtek na oplátku děti ze školky "Knirpshausen". Je to prima,
když děti slyší cizí jazyk co nejčastěji, ve škole pak k němu budou mít 
o něco blíž. Naďa Faltusová, MŠ Liberecká – „Beruška“

Den na‰í ‰kolní knihovny
Na 22.10. připadl Den školních knihoven.

My jsme se na oslavu důkladně připravili a slavili prací.
Každá paní učitelka a páni učitelé oprášili své staré dobré oblíbené

knížky. Úryvek z nich četli dětem… Óóó, i chemikáři čtou, divily se děti.
Pak pracovali žáci. Pídili se po knihovně, hledali staré zaprášené svazky,

listovali v nových, hledali odpovědi na připravené otázky. 
Ze správných odpovědí poskládali tajenku. Dnes už ví, kdy má knihovna

otevřeno a jak jsou v ní knihy uspořádané.
Někteří už konečně vědí, že u nás vůbec nějaká knihovna je, a NĚKTEŘÍ

si dokonce knihu i půjčili! 
Hana Prchlíková
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NABÍDKA ZAMùSTNÁNÍ
TTSS  HHRRÁÁDDEEKK,, ss..  rr..  oo..

ŽŽiittaavvsskkáá  668899,,  446633  3344  HHrrááddeekk  nnaadd  NNiissoouu

Doprava raněných, nemocných a rodiček
HHlleeddáá  pprroo  ppoossíílleenníí  ssvvééhhoo  ttýýmmuu:

řřiiddiiččee  ssaanniittnnííhhoo  vvoozzuu
OOččeekkáávváámmee:: loajalitu

pracovní nasazení
přizpůsobivost

dobrá orientace ve městě Hrádek nad Nisou a okolí vítána
získání osvědčení odborné způsobilosti k výkonu

zdravotnického povolání (absolvování kurzu) 
řidičský průkaz sk. B

NNaabbíízzíímmee:: dobré pracovní prostředí
dobré mzdové podmínky

zajištění osvědčení profesní způsobilosti řidiče

PPookkuudd  VVááss  nnaaššee  ppooppttáávvkkaa  oosslloovviillaa,,  kkoonnttaakkttuujjttee  KKrreejjččííkkoovvoouu  BBllaažžeennuu  ––  jjeeddnnaatteellkkuu

tteell..::  448822  775577  771111,,  660066  448899  550077,,  ee--mmaaiill::  ttss..hhrraaddeekk@@cceennttrruumm..cczz

Vaši písemnou zprávu s profesním životopisem předejte osobně v sídle společnosti – Žitavská 689, 463 34 Hrádek nad Nisou.

TTeerrmmíínn  nnáássttuuppuu  oodd  11..  11..  22000088..

MMÁÁTTEE  PPRRŮŮŠŠVVIIHH??
PLATEBNÍ ROZKAZ, EEXXEEKKUUČČNNÍÍ  ŘŘÍÍZZEENNÍÍ

PPŘŘEEDDLLUUŽŽEENNÍÍ

NNEEZZVVLLÁÁDDÁÁTTEE  PPLLAATTIITT  SSPPLLÁÁTTKKYY
PPŘŘIIJJĎĎTTEE  SSEE  KK  NNÁÁMM  PPOORRAADDIITT  UUMMÍÍMMEE  NNAAJJÍÍTT  ŘŘEEŠŠEENNÍÍ

PPrroo  LLiibbeerreecckkýý  kkrraajj  vvoolleejjttee 772244  550022  550022
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