
1roãník 17, ãíslo
leden 2008

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 únorového čísla je 25. 1. 2008. Časopis se objeví
na pultech prodejen okolo 7. 2. 2008.

V lednovém čísle:

— Most U Wienerů

— Rok 2007

— Péče o památky

— Ohlédnutí za hvězdou

— ZŠ Donín

— Silvestrovský běh
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Rok 2008 – rok projektÛ
Zatímco v loňském roce se ve městě pouze dokončovaly rozběhnuté projekty financované s podporou
Evropské unie, v následujícím období by Hrádek měl projít v mnoha ohledech historickou proměnou. Vše
samozřejmě závisí na úspěšnosti města při získávání dotací a na jeho možnostech spolufinancovat 
projekty. 

V letech 2007–2013 může
Česká republika čerpat od 
Evropské unie přes 750 miliard
korun, které mají pomoci snížit
rozdíly v životní úrovni v jednot-
livých evropských regionech.
V minulých letech se řadil 
Hrádek nad Nisou v získávání
dotací mezi města úspěšná.
Aby tomu tak bylo i nadále,
chystaly se v uplynulých měsí-
cích podklady potřebné pro
podání žádostí o dotace i žádosti
samotné. 

Po mnoha letech příprav 
a diskusí o různých architekto-
nických řešeních se v případě
získání dotace dočká rekonstrukce Horní náměstí, přilehlé části centra města a ulice 1. máje. Týká se 
inženýrských sítí, veřejného osvětlení, povrchů komunikací i městského mobiliáře. Na rekonstrukce je 
připravena projektová dokumentace a žádost o dotaci na projekt v hodnotě 80 mil. Kč bude podána 
v prvním čtvrtletí letošního roku. Pokračování na straně 6

VáÏení ãtenáfii, milÍ 
obyvatelé Hrádku n. N.,
Končící čas Vánoc, který nám dává příle-
žitost trochu zabrzdit v každodenním
shonu, využíváme na přelomu roku 
k hodnocení toho, co se nám v uplynulém
roce podařilo, co ne a proč. Vzpomínáme
na to, co dobrého jsme prožili v uplynu-
lých 365 dnech roku 2007, a přemýšlíme,
co udělat pro to, aby rok 2008 se svými
366 dny byl pro nás naplněn zdravím,
pokojem, štěstím a úspěchy. Dovolte mi,
abych využil této tradice a společně 
s Vámi se podíval zpátky na uplynulý rok
v našem městě.

Každému z nás asi zůstane z roku 2007
v paměti zapsáno něco jiného. Někdo 
si zapamatuje nový most u Wienerů 
v Loučné, pro některé bylo nejdůležitější
událostí otevření Plusu na sídlišti Pod
Tratí. Pro jiné je hlavní událostí loňského
roku konec hraničních kontrol po vstupu
naší země do Schengenu a další si postesk-
nou nad tím, že rok 2007 byl dalším 
rokem dlouhého čekání na novou silnici
spojující tři národy v Trojzemí. Maminky
a tátové ve Václavicích si vzpomenou na
úsilí spojené s novým rozjezdem školky
a mateřského klubu. Na Dolním Sedle se
pomalu rýsuje nový sportovní areál a pro
mnohé obyvatele Dolní Suché je uply-
nulý rok spojený s obavami po změně
vlastníka zdejších bytovek. Některé z Vás
potěšila opravená cesta v té jeho části
města, jiní jsou nespokojeni právě proto,
že ta „jejich“ cesta na opravu stále ještě
čeká. Obyvatelé Oldřichova asi nikdy 
nezapomenou na nepříjemné zážitky
spojené s rozvodněným potokem na hra-
nicích, ale snad ani na to, že v té zlé chvíli
nezůstali na vše sami. Ulice v Loučné 
a Doníně získaly své názvy, loňský rok byl
rokem zvykání si na ně, které je pro 
některé z Vás snazší a pro jiné obtížné.

Pokračování na straně 11

Hranice se zcela otevfiely…
… i když v Hrádku nad Nisou na nejfrekventovanějším hraničním přechodu o několik hodin později. Nej-
větší oslavy rozšíření schengenského prostoru se odehrály právě tady a přípravy a bezpečnostní opatření
si vyžádaly uzavření prostoru na 24 hodin. Po třech letech do Hrádku opět zavítali nejvyšší představitelé

několika evropských zemí. 
Již po osmé hodině ráno při-

vítal na hraničním přechodu
starosta města Martin Půta 
a hejtman Libereckého kraje
Petr Skokan premiéra Mirka
Topolánka a ministra vnitra
Ivana Langera. Odtud se spolu
s dalšími členy delegace vydali
na hraniční přechod Zittau –
Porajów, kde se setkali s němec-
kou kancléřkou Angelou 
Merkel, polským premiérem
Donaldem Tuskem, premiérem
Portugalska Josém Sócratesem,
předsedou Evropské unie J. M.
Barrosem a mnoha dalšími před-
staviteli. Pokračování na straně 7
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
2233..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
23. schůze rady města v roce 2007 konaná dne 7. listopadu se zabývala
těmito záležitostmi:
— vzala na vědomí zprávu o prověření rozpočtových nákladů stavby 

8 bytových jednotek v Oldřichově na Hranicích a uložila ORM ve spo-
lupráci s projektantem navrhnout konečný položkový rozpočet do 
31. 12. 2007 a uložila odboru dotací, správy majetku a kultury připravit
žádost o dotaci

— schválila jako dodavatele na akci „Hrádek nad Nisou – ul. Na Příkopech,
komunikace a inženýrské sítě pro 4 RD“ firmu JOSTAV za celkovou cenu
1 366 318 Kč z rozpočtu města r. 2008

— vzala na vědomí informaci o možnostech odkanalizování Oldřichova
na Hranicích a Kopaczowa společnou kanalizací na ČOV Hrádek nad
Nisou 

— vzala na vědomí oznámení o zahájení řízení ve věci vydání změny 
integrovaného povolení společnosti KSM Castings CZ, a. s., a zplno-
mocnila starostu města k uplatnění případných připomínek v tomto
řízení

— jmenovala členem pracovní skupiny svazku tří měst – Vzdělávání 
v mechatronice PaeDr. Jiřího Týře

— schválila provedení kontroly hospodaření za rok 2007 auditorem 
u příspěvkových organizací zahradnictví a ZŠ Lidická

— neschválila pronájem celého prostranství hasičské louky za účelem 
hostování lunaparku p. Josefa Novotného na akci „Hrádecké slavnosti
a Bartolomějská pouť“ v roce 2008 dle předložené nabídky a uložila
kanceláři úřadu oslovit další možné provozovatele lunaparku či pou-
ťových atrakcí pro konání Hrádeckých slavností v r. 2008

— souhlasila s vyhlášením sběrové soutěže pro školská zařízení pro rok
2007/2008 dle předložených pravidel a uložila FO zařadit částku ve
výši 35 000 Kč do rozpočtu na r. 2008

— po projednání schválila uzavření mandátní smlouvy mezi městem 
Hrádek nad Nisou a společností North Point, s. r. o., Hrádek nad 
Nisou na provoz, údržbu, ochranu a uskladnění sportovních zařízení
ve vlastnictví města, tj. přetlakovou halu a kluziště

— po projednání schválila vyplacení finančního příspěvku ve výši 3 500 Kč
Sdružení Českolipsko za účelem propagace města Hrádek nad Nisou
na domácích a zahraničních veletrzích 

— po projednání schválila navýšení dotace v r. 2007 na provoz Turistic-
kého informačního centra v Hrádku nad Nisou o 30 000 Kč a uložila
vedoucímu FO zařadit navýšení do 3. změny rozpočtu města na r. 2007 

— po projednání schválila uzavření smlouvy mezi městem Hrádek nad
Nisou a jednotou OREL, Hrádek nad Nisou na údržbu a provoz spor-
tovních zařízení.

2244..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
24. schůze rady města v roce 2007 konaná dne 21. listopadu se zabývala
těmito záležitostmi:
— schválila udělení plné moci JUDr. Šmídkovi, který je oprávněn vyžado-

vat a nahlížet do všech účetních, obchodních a jiných dokladů družstva
Nové bydlení, a uložila vedoucímu finančního odboru, aby při kontrole
s JUDr. Šmídkem spolupracoval

— na základě výsledků výběrového řízení schválila jako dodavatele služeb
v oblasti správy bytového fondu Reality KK za navrhovanou cenu 
119 Kč/byt/měsíc + inflace

— schválila jako zhotovitele projektové dokumentace a zajištění inženýrské
činnosti pro zrušení dobývacího prostoru Hrádek nad Nisou v prostoru
staré cihelny Ing. Jana Holinku, Stráž pod Ralskem 

— projednala žádost o vyjádření k přístavbě výrobní budovy v areálu 
závodu KSM Castings CZ, a. s., a pověřuje starostu města vyslovením
souhlasu

— po projednání schválila jako budoucí využití objektu Žitavská č. p. 271
sídlo městské policie, informační místo svazku měst Malý trojúhelník 
Hrádek nad Nisou – Bogatynia – Zittau, sídlo o. p. s. Centrum vzděla-
nosti Trojzemí a kontaktní místo pro předávání informací mezi bezpeč-
nostními složkami států ČR, Polsko, Německo a Integrovaného záchra-
nného systému v Euroregionu Nisa 

— schválila termíny rady města na r. 2008, a to: 9. 1., 23. 1., 6. 2., 20. 2., 
5. 3., 19. 3., 2. 4., 16. 4., 30. 4., 14. 5., 28. 5., 11. 6., 25. 6.

— schválila vypsání výběrového řízení na dodávku osobního vozidla pro

potřeby Městského úřadu v Hrádku nad Nisou
— uložila ORM předložit podklady nutné k vytvoření koncepce sběrného

dvora ve městě Hrádek nad Nisou
— schválila vypsání výběrového řízení na akci Projektová dokumentace pro

rekonstrukci kanalizace v prostoru bytovek na Dolní Suché, vč. řešení 
likvidace odpadních vod

— zvolila za p. Schierla do školské rady na ZŠ Lidická p. Řezníčka jako 
zástupce města Hrádek nad Nisou.

TTeerrmmíínnyy  zzaasseeddáánníí  rraaddyy  mměěssttaa  vv  11..  ppoolloolleettíí  rrookkuu  22000088

9. 1., 23. 1., 6. 2., 20. 2., 5. 3., 19. 3., 2. 4., 16. 4., 30. 4., 14. 5.,

28. 5., 11. 6., 25. 6.

TTeerrmmíínnyy  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa  vv  11..  ppoolloolleettíí  rrookkuu  22000088

30. 1., 27. 2., 26. 3., 23. 4., 21. 5., 18. 6.

Den starosty
1155..  11..  22000088  vv  1177  hhooddiinn

ve velké zasedací místnosti městského úřadu 

RRoozzppooččeett mměěssttaa nnaa rrookk 22000088
Odborní garanti:

Martin Půta, starosta města, Josef Horinka, místostarosta města,
Ing. Milan Jindra, vedoucí finančního odboru, Jaroslav Holata, 

předseda finančního výboru

Další den starosty se koná 31. 1. 2008 od 17 hodin ve velké zasedací
místnosti městského úřadu. Jeho tématem bude rozšíření a zkvalitnění
nabídky služeb ČR v české části Trojzemí.

Na dny starosty Vás srdečně zve
Martin Půta – starosta města Hrádek nad Nisou

Stavba pokraãuje podle
plánu

Bytový dům v ulici 1. máje už měl být původně předán k užívání. Požár 
v polovině prázdnin ale termín dokončení posunul o tři čtvrtě roku. Podle
dodatku ke smlouvě, který s firmou 1. regionální stavební uzavřelo město,
by mělo být 36 bytů k dispozici do konce května letošního roku. 

Do konce listopadu měla stavební firma podle harmonogramu provést
potřebné sanační práce a uvést stavbu do stavu před požárem. Dokon-
čeno nebo těsně před dokončením je nové zastřešení, zdravotní instalace,
ústřední vytápění (objekt je již vytápěn), vzduchotechnika, elektroinsta-
lace, nová okna v celém objektu, výměna zárubní, rozvody vody, nové
izolace podlah, vnější a vnitřní omítky. 

Na začátku prosince byla stavba asi v týdenním předstihu oproti
harmonogramu.

Vít Štrupl
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Oznámení o vyhlá‰ení
v˘bûrového fiízení

Tajemník Městského úřadu Hrádek nad Nisou vyhlašuje dle zákona
312/2002 Sb. výběrové řízení, které je podmínkou pro vznik pracovního
poměru vedoucího úředníka:

VVeeddoouuccíí  FFiinnaannččnnííhhoo  ooddbboorruu  MMěěssttsskkééhhoo  úúřřaadduu  HHrrááddeekk  nn..  NNiissoouu

MMííssttoo  vvýýkkoonnuu  pprrááccee:: Hrádek nad Nisou – Městský úřad Hrádek nad Nisou
PPllaattoovvéé  zzaařřaazzeenníí:: 10. platová třída (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě), nástupní plat 25–30 000 Kč.
CChhaarraakktteerriissttiikkaa  vvyykkoonnáávvaannéé  ččiinnnnoossttii::

– řízení finančního odboru s důrazem na zpracování návrhu 
obecního rozpočtu, kontrola plnění rozpočtu, závěrečný účet

– řízení finančních operací úřadu dle platných právních předpisů
– metodické řízení příspěvkových organizací města

ZZáákkoonnnnéé  ppřřeeddppookkllaaddyy::
– dle § 4 zák. č. 312/2002 Sb.
– dle § 5 zák. č. 312/2002 Sb.

KKvvaalliiffiikkaaččnníí  ppřřeeddppookkllaaddyy::
– vysokoškolské, eventuelně středoškolské vzdělání nejlépe ekono-

mického směru 
JJiinnéé  ppoožžaaddaavvkkyy::

– znalost problematiky rozpočtu a financování, přehled v oblasti 
účetních vztahů, poplatků a daní

– schopnost analyticky a koncepčně myslet
– praxe ve veřejné správě, případně v rozpočtové nebo bankovní sféře

výhodou
– dobrá znalost práce s výpočetní technikou, Office, Windows, Excel,

Internet
– samostatnost a flexibilita
– vysoké pracovní nasazení
– organizační a komunikační schopnosti
– zkušenosti s řízením pracovního kolektivu výhodou
– jazykové znalosti vítány
– řidičský průkaz sk. B

UUcchhaazzeeččii  ppřřeeddlloožžíí  ppíísseemmnnoouu  ppřřiihhlláášškkuu,,  kktteerráá  mmuussíí  oobbssaahhoovvaatt  ttyyttoo  nnáálleežžii--
ttoossttii::

– 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

VVýýččeett  ddookkllaaddůů,,  kktteerréé  zzáájjeemmccee  ppřřiippoojjíí  kk  ppřřiihhllááššccee::
– strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavad-

ních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
– písemně zpracovaná koncepce řízení odboru dotací, rozvoje města

a kultury
– výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
– ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
– ověřená kopie lustračního osvědčení podle z. č. 451/1991 Sb. (lust-

rační osvědčení je možno při podání přihlášky nahradit prohláše-
ním, že uchazeč o lustrační osvědčení požádal a doloží je ihned po
jeho obdržení) – nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. 12. 1971

PPrraaccoovvnníí  ppoomměěrr:: na dobu neurčitou
PPřřeeddppookkllááddaannýý  tteerrmmíínn  nnáássttuuppuu:: únor/březen 2008
LLhhůůttaa  pprroo  ppooddáánníí  ppřřiihhlláášškkyy:: do 24. ledna 2008

ZZppůůssoobb  ppooddáánníí  ppřřiihhlláášškkyy::  
– písemně poštou na adresu: Městský úřad Hrádek nad Nisou, 

Bc. Ladislav Krajčík, Horní náměstí č. 73, 463 34 Hrádek nad Nisou
– osobně v podatelně Městského úřadu v Hrádku nad Nisou

OObbáállkkuu  oozznnaaččttee  tteexxtteemm::  Výběrové řízení na místo vedoucího finančního
odboru.

V Hrádku nad Nisou dne 2. 1. 2008

V Louãné byl otevfien most 
U WienerÛ

Ve středu 19. prosince byl předán do užívání nový most přes Nisu. 
Tradičního stříhání pásky se kromě starosty města Martina Půty a mís-
tostarosty Josefa Horinky zúčastnil i Walter Wiener, po němž nový most
nese jméno. O názvu rozhodli na svém posledním prosincovém zasedání
zastupitelé a schválili tak jméno, které se stejně mezi lidmi používalo. 
Neznalým čtenářům můžeme připomenout, že Walter Wiener je mezi-
národně uznávaným ornitologem a autorem mnoha odborných publikací
a na nový most shlíží z oken svého domu.

Na nový most získalo město dotaci od ministerstva pro místí rozvoj 
z programu Obnova obecního majetku poškozeného živelními pohromami.
Nisa zde při zvýšených vodních stavech vždy měla kritické místo, protože
most tvořil překážku v korytě řeky. Hlavní předností nové železobetonové
stavby je, že vůbec nezasahuje do průtočného koryta řeky a voda tudy může
snadněji protékat. Nový most U Wienerů má také širší vozovku.

Nový most byl postaven firmou VOKO. Stál 3,8 mil. Kč, státní dotace
pokryla 2,7 mil. Kč. Zbylou částku hradilo město ze svého rozpočtu.

Vít Štrupl

Zmûna odjezdÛ autobusÛ na
lince do Oldfiichova

Na základě požadavků dochází od 3. ledna ke změně odjezdů některých
spojů na lince Hrádek–Oldřichov. 

Odjezd spoje do Oldřichova na Hranicích v 13.30 bude posunut na
14.10. 

Spoj s odjezdem v 19.05 bude odjíždět z Hrádku n. N. do Oldřichova
n. H. v 19.15. Posunem spoje o deset minut bude ovlivněn i spoj odjíž-
dějící do Dolního Sedla, který bude nově odjíždět v cca 19.25.
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V prvním pololetí roku 2007 kontroloval Finanční úřad v Liberci využití
státních dotací na výstavbu sportovišť v Hrádku. Kontrola finančního
úřadu proběhla na základě žádosti města.

Zatímco u státní dotace ve výši 6 mil. Kč určených na rekonstrukce 
hřišť u škol v Doníně a v Loučné neshledal finanční úřad pochybení, 
hrozilo městu v případě téměř 15mil. dotace na výstavbu přetlakové 
tenisové haly a mobilního kluziště ve sportovním areálu U Koupaliště 
vrácení dotace a úhrada penále. Rozhodnutím ministerstva financí 
z konce prosince 2007 byla městu pokuta prominuta a z penále bude 
hradit jen zlomek původně vyměřené částky.

Město podle finančního úřadu nedodrželo podmínky čerpání dotace
tím, že nepředložilo v rámci závěrečného vyhodnocení výpis z katastru
nemovitostí, v němž by bylo zřízeno věcné břemeno ve prospěch města,
z něhož by bylo patrné, že město je vlastníkem stavby na cizím pozemku.
Tenisové dvorce pod přetlakovou halou a hřiště pod kluzištěm ale stavěla
Jednota Orel rovněž ze státní dotace a věcné břemeno nesmělo být podle
původního stanoviska příjemce dotace vloženo. Tato paradoxní situace
byla řešena uzavřením dlouhodobé nájemní smlouvy na umístění obou
zařízení na dotčených pozemcích. Také kontrolní zpráva Finančního
úřadu v Liberci potvrdila, že účel poskytnuté dotace byl beze zbytku 
naplněn, zařízení byla pořízena a slouží hrádecké veřejnosti.

Přesto došlo k porušení dotačních podmínek a městu hrozila na 
základě rozhodnutí Finančního úřadu v Liberci pokuta ve výši dotace 
(téměř 15 mil. Kč) a penále ve výši 11,5 mil. Kč. Město podalo odvolání 
z důvodu nadměrné tvrdosti zákona. S odkazem na to, že se jedná pouze
o formální pochybení, požádalo o prominutí vratky dotace a platby 
penále. Ministerstvo financí na základě doporučení Finančního úřadu 
Liberec a Finančního ředitelství Ústí nad Labem tomuto odvolání vyhovělo.

Podle konečného rozhodnutí podepsaného ministrem financí 
M. Kalouskem byla městu prominuta vratka dotace ve výši 14 965 000 Kč 
a jako penále zaplatilo město 3. 1. 2008 pouze zlomek původně 

vyměřeného penále ve výši 149 650 Kč. Tato částka odpovídá jednomu
procentu z dotace. Financování výstavby obou sportovišť bylo přitom 
dotací pokryto ze 100 %.

„Od začátku jsme věděli, že účel dotace byl naplněn, při výstavbě 
nedošlo k pochybení a peníze byly prostavěny v souladu s hlavními 
parametry akce. Zároveň bylo vzhledem ke kombinaci dvou žadatelů 
a dotací jasné, že bude nutné nějakým způsobem vyřešit problém věc-
ného břemene. Snažili jsme se po různých konzultacích a ve spolupráci 
s Jednotou Orel nalézt náhradní řešení a také jsme požádali v roce 2006
Finanční úřad v Liberci o provedení kontroly obou investičních akcí. Jsem
rád, že ministerstvo financí vyhovělo našim logickým argumentům a pro-
minulo nám 99 % vratky. Vyměřená částka ve výši cca 150 000 Kč byla 
zaplacena. O stavbě zařízení na pozemku Jednoty Orel rozhodlo 
zastupitelstvo města v roce 2004, a pokud mohu toto rozhodnutí dnes 
s odstupem času hodnotit, rozhodoval bych se stejně. Město získalo 100% 
investiční dotaci a obyvatelé možnost nového sportovního vyžití.

Vzhledem k tomu, že i v tomto volebním období bude naprostá vět-
šina investičních akcí financována za pomocí dotací, je tato kausa také
poučením pro přípravu všech dalších dotací. Osobně cítím po ukončení
celé kausy na jedné straně úlevu, na druhé straně samozřejmě také zod-
povědnost za to, aby se podobná situace neopakovala,“ říká starosta
města Martin Půta.

V současné době spravuje sportoviště města a Orla smluvně firma
North Point. Veškeré výnosy z kluziště a haly jsou příjmem města a město
na druhou stranu kryje náklady spojené s jejich fungováním. Tento způ-
sob organizace provozu má za cíl získat v této sezóně přesný přehled 
o nákladech a výnosech za provoz těchto dvou sportovišť. V podmínkách
města velikosti Hrádku nad Nisou není provoz sportovišť bez dotace 
města možný, ať už se jedná o provoz kluziště, sokolovny, tenisové haly,
nebo fotbalového areálu v Doníně.

Vít Štrupl

Pokuta byla mûstu prominuta
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Nûkolika slovy
Od 1. ledna je možné na městském úřadě v Hrádku nad Nisou využít
služeb Czech Pointu. Ten, kdo bude potřebovat výpis z obchodního nebo
živnostenského rejstříku, může o něj požádat na podatelně. Na staveb-
ním odboru lze získat výpis z katastru nemovitostí. Takto získané výpisy
mají platnost originálních dokladů.

Novým členem kontrolního výboru zastupitelstva města byl na návrh
KSČM zvolen Ing. Josef Jíra. Kontrolní výbor má nyní pět členů a je znovu
usnášeníschopný.

Sazba poplatku za provoz systému shromažďování a odstraňování 
komunálních odpadů zůstává i pro rok 2008 ve výši 500 Kč za osobu. 
V roce 2006 vynaložilo město za sběr a odvoz netříděného komunálního
odpadu 3 976 331 Kč, v přepočtu na jednoho obyvatele necelých 535 Kč.

Do výběrového řízení na údržbu veřejné zeleně se přihlásily čtyři firmy.
O tom, která z nich se bude po následující tři roky o zeleň ve městě starat,
bude rozhodovat rada města na své schůzi 9. ledna.

Veškeré platby ve prospěch města Hrádek nad Nisou vyplývající ze 
zákona, místních vyhlášek, ze smluv a sankční povahy lze platit v hotovosti
nebo bezhotovostně. V současné době je bezhotovostní platební styk
omezen na převody z účtu povinného na účet města. V průběhu měsíce
ledna 2008 bude možnost platit bezhotovostně rozšířena o platby
prostřednictvím bankovní karty na terminálu umístěném v pokladně
městského úřadu.

Veškeré níže uvedené platby vůči městu lze provádět převodem na účet
města Hrádek nad Nisou č. 19-984856329/0800. K platbám je však nutno
z důvodu přesné identifikace platby přiřadit odpovídající variabilní sym-
bol. Variabilní symbol vaší platby je potřeba předem domluvit dle druhu
platby s příslušným pracovníkem. Domluvu lze přitom provést telefonicky
nebo e-mailem s příslušným pracovníkem. 

TTíímmttoo  zzppůůssoobbeemm  jjee  mmoožžnnéé  hhrraaddiitt::
– Správní poplatky

Ze správního řízení na stavebním úřadě (pracovníci odboru stavebního
a životního prostředí, tel.: 482 411 471, e-mail: souckova@mu-
hradek.cz, nygrinova@muhradek.cz, novakova@muhradek.cz, 
kopecky@muhradek.cz).

– Místní poplatky
(Š. Hamplová, pracovnice finančního odboru, tel.: 482 411 452, e-mail:

hamplova@muhradek.cz).
Místní poplatek za odpady, za psy, za užívání veřejného prostranství,

ostatní.
– Pokuty

(Š. Hamplová, pracovnice finančního odboru, tel.: 482 411 452, e-mail:
hamplova@muhradek.cz).

Udělené městskou policií (variabilní symbol je uveden na složence, 
kterou obdržíte od strážníků městské policie v případě, že pokutu
neplatíte na místě v hotovosti).

Udělené správním odborem (J. Šalátová, pracovnice správního a sociál-
ního odboru, tel.: 482 411 426, salatova@muhradek.cz).

– Platby plynoucí z uzavřených smluv
Pronájmy pozemků (M. Šimková, pracovnice odboru rozvoje města 

a správy majetku, tel.: 482 411 461, e-mail: simkova@muhradek.cz).
Závazky z kupních smluv, pronájmy bytových a nebytových prostor

(Ing. A. Bohata, pracovník odboru rozvoje města a správy majetku,
tel.: 482 411 462, e-mail: bohata@muhradek.cz).

Bowling v Hrádku
První nekuřáckou restauraci a dvě bowlingové dráhy v prosinci otevřela
v Hrádku na Nisou ve sportovním areálu U Koupaliště firma North Point.
V objektu restaurace se 70 místy je možné si zahrát i billiard nebo využít
počítač s internetem. Zasportovat si, případně příjemně posedět můžete
denně od 11 hodin. V pátek a v sobotu je otevřeno do 23 hodin, v neděli
a v pondělí do 21 hodin a od úterka do středy do 22 hodin. Místa je 
možné rezervovat na telefonním čísle 603 744 173. 

Firma North Point také spravuje zařízení, která patří městu (přetlaková
hala a kluziště) a Jednotě Orel (tenisové dvorce, minigolf, ubytování,
učebna). Kluziště je pro veřejné bruslení otevřeno denně od 14 do 17 hodin,
v sobotu ještě od 10 do 12 hodin. Veškeré vybrané poplatky z provozu
těchto sportovišť jsou příjmy města, resp. Jednoty Orel.

Opravy v Oldfiichovû
Po několika měsících se dočkají obyvatelé Oldřichova opravy silnice 
uprostřed obce. Krajská správa silnic, které komunikace patří, začala 
v prosinci s opravou propustku. V předvánoční době byl provizorně 
opraven i mostek přes Oldřichovský potok. Pěší a cyklisté tudy mohou od
21. 12. volně překračovat hranice.

Opravy tím v roce 2008 nekončí. Zmíněný mostek přes Oldřichovský
potok by měl být letos zprovozněn pro průjezd osobních automobilů. 
S tím je spojeno položení živičného povrchu k mostku. Nový povrch dostane
i komunikace od autobusové zastávky po konec Oldřichova. Vít Štrupl

Platby na mûstském úfiadû lze provádût
bezhotovostnû



Přesně o půlnoci z 20. na 21. prosince odstranili starostové Hrádku 
nad Nisou, Bogatynie a primátor Žitavy elektrickou bruskou železnou 
zábranu, která bránila obyvatelům obou rozdělených obcí přecházet 
z jedné části obce do druhé.

Počínání Andrzeje Grzmielewicze, Martina Půty a Arndta Voigta sledo-
valo několik desítek lidí. Za doprovodu hornické kapely z Turowa byly 
následně na mostku ještě přestřiženy čtyři pásky v barvách ČR, SRN, 
Polska a EU.

Mostek přes Oldřichovský potok, který se otevíral vždy jen na jeden
den v roce při příležitosti Evropské pouti, byl v minulých dnech provi-
zorně opraven a bude zatím sloužit pěším a cyklistům. V roce 2008 ale 
Liberecký kraj počítá s jeho rekonstrukcí tak, aby tudy mohla projíždět 
i osobní auta.

Vstup do schengenského prostoru a s ním otevření hranice v Oldři-
chově–Kopaczówě přišel nakonec dříve, než se podařilo městům Malého
trojúhelníka dotáhnout do konce několikaleté úsilí o zřízení turistického
přechodu. Vít Štrupl

6 leden 2008

Dokončení ze strany 1
Zhruba čtvrtinový objem finančních prostředků bude potřeba na rekon-
strukci komunikace k hraničnímu přechodu. Projektová dokumentace 
zahrnuje kromě ulice Žitavské také Revoluční, Václavskou a obě křižovatky
u Dělnického domu. Rekonstrukce se opět týká inženýrských sítí, osvět-
lení, povrchů komunikací a dopravního značení. Počítá se i s přeasfal-
továním cyklostezky podél Žitavské ulice a obnovou parku u Lidového
domu. Žádost o dotaci z Operačního programu přeshraniční spolupráce
ČR–Polsko bude podána do poloviny března letošního roku.

Finačně nejrozsáhlejším připraveným projektem je dobudování kana-
lizace v Hrádku, Loučné a Doníně v souladu s platnými právními požadavky.
Zdrojem dotace pro projekt v hodnotě 84 mil. Kč se má stát Operační 
program životního prostředí.

Rovněž do poloviny března letošního roku bude město žádat o peníze
na kulturní a společenské centrum města a Trojzemí. Projekt, na který je
již připraveno stavební povolení, zahrnuje rekonstrukci hrázděného
domu na náměstí (č. p. 71) a stavbu multifunkčního prostoru ve dvoře
domu. V takto opraveném a rozšířeném objektu má vzniknout muzeum,
informační centrum, ale také malé kino, galerie a prostory pro komornější
kulturní akce.

V roce 2008 začne první etapa zpřístupnění nové průmyslové zóny 
Oldřichovská. Přístupová komunikace bude navazovat na nový kruhový
objezd a komunikaci k hranici s Polskem. Pro potřeby průmyslové zóny
zde bude na náklady města vybudován most, kterým bude mezinárodní
silnice křížit komunikaci pro průmyslovou zónu. Město také odkoupí od
společnosti Trelleborg kanalizaci, kterou tato firma za své prostředky před
lety vybudovala. Tento krok je nutný k tomu, aby bylo možné odkanali-
zovat i nové plochy v průmyslové zóně. Další etapou bude vybudování
zbytku silnic v průmyslové zóně, inženýrských sítí a čerpací stanice pro
kanalizaci. Průmyslovou zónu město zamýšlí odprodat developerské
firmě, která asi 20 ha nových připravených ploch rozprodá. Prodejem se
městu vrátí peníze investované do výstavby mostu a odkoupení kanali-
zace od společnosti Trelleborg.

Z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česko–Sasko by
město chtělo postavit nový dům s pečovatelskou službou. O partnerství
při jeho realizaci jedná s Diakonií Löbau – Zittau. Na nový DPS je 
připravena projektová dokumentace pro stavební povolení. Bude stát 
v Nádražní ulici v sousedství České pošty na místě dnešního Klubu 
důchodců.

Na zbývající tři připravené projekty bude město žádat o peníze z čes-
kých zdrojů. V prvním čtvrtletí bude znovu žádat o dotaci ze Státního
fondu rozvoje bydlení na rekonstrukci bývalé školy v Oldřichově. Vznikne

zde 8 bytů, místnost pro osadní výbor a setkávací prostor pro obyvatele
obce. Do konce ledna město podá také žádost o finanční podporu při 
revitalizaci obou hrádeckých sídlišť.

Ve fázi přípravy je projekt energetických úspor školních budov. Pod-
mínkou pro podání žádosti o finanční podporu z programu životního 

prostředí je zpracovaný energetický audit. Jedním z podkladů pro něj je
projektová dokumentace k objektu, což je v případě školních budov 
většinou problém. Energetické audity jsou dokončeny pro ZŠ Lidická, ZŠ
Loučná a MŠ Liberecká. Pro ZŠ T. G. Masaryka se stávající energetický 
audit, který ne zcela koresponduje s projektovou dokumentací navrženou
pro rekonstrukci přístavby, předělává a aktualizuje. V MŠ Oldřichovská 
a v MŠ Donín je objednáno zakreslení stávajícího stavu. Poté bude vypra-
cován energetický audit a výstupy tohoto auditu budou opět zpracovány
do projektové dokumentace.

Pro MŠ Liberecká byla z dotace krajského úřadu pořízena projektová
dokumentace na využití odpadního tepla z pecí sousední pekárny, čímž
by se dosáhlo značné tepelné úspory. Na základě doporučení vzešlých 
z energetického auditu se rovněž zpracovává projektová dokumentace.

Jak je vidět z uvedeného výčtu, připravených projektů je hodně. Už jen
vzhledem k nutným spoluúčastem bude potřeba vážit každou investici
tak, aby s sebou pokud možno nesla k penězům z městské pokladny 
i peníze z vnějších zdrojů. Možnost získání evropských peněz v plánova-
cím období Evropské unie 2007–2013 je ale jedinečná a v tomto rozsahu
poslední. Vít Štrupl

Rok 2008 – rok projektÛ

Tyto dokumenty byly vytvořeny za finanční pod-
pory Evropské unie. Za obsah těchto dokumentů
je výhradně zodpovědné město Hrádek nad 
Nisou a nelze jej v žádném případě považovat za
názor Evropské unie.

Oldfiichov–Kopaczów je uÏ rozdûlen jen v mapách
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Dokončení ze strany 1
Oslavy na českém území začaly v 10 hodin symbolickým přeříznutím 
závory a pokračovaly krátkými projevy premiérů a předsedy evropské
unie. „Vnímám tento okamžik velice silně. Vstup do Schengenu je pro
naše občany srovnatelný s pádem Berlínské zdi. Se stříháním drátů 
po pádu komunismu. Porážkou totality jsme se stali znovu svobodnými. 
Vstupem do Evropské unie a NATO jsme potvrdili naši příslušnost ke 
svobodným evropským národům. Nyní se definitivně stáváme s těmito
svobodnými národy rovnoprávnými. Pro naše občany tedy definitivně
padly vnitřní hranice v rámci Schengenu. Přirovnal bych to k puknutí první
obruče Kostěje Nesmrtelného. Teď by ještě měly prasknout další dvě:
volný pohyb pracovních sil a služeb. Pak už nebude nové země v EU nic
dusit,“ zaznělo z úst českého premiéra Mirka Topolánka. Pro obyvatele
Hrádku byla patrně nejzajímavější slova polského premiéra o potřebě 
dokončení výstavby silnic a mostů, které umožní naplno využít výhod 
dopravy bez hraničních kontrol. Osobně za dodržení smluv a zahájení 
výstavby u polského premiéra intervenoval i starosta Martin Půta. Věřme,
že se prvních prací na polském území dočkáme v letošním roce.

Mnohem skromnější a hlavně klidnější část oslav rozšíření schen-
genského prostoru proběhla na Trojmezí. Přes Oldřichovský potok byla 

položena lávka, která se zde používá od vstupu ČR do EU v roce 2004.
Dosud to bylo ale pouze jednou ročně… Přestřižením pásky byla předána
k trvalému užívání. Zatím bohužel nedošlo k otevření Nebeského mostu,

spojujícího SRN a Polsko níže po toku řeky. Důvodem je jeho technický
stav. Trvalé propojení všech tří zemí by měl v budoucnu umožnit turis-
ticky atraktivní kruhový most, o jehož výstavbu s využitím financí EU 
usilují města Malého trojúhelníka. Jeho návrh vzešel předloni ze soutěže
mladých architektů.

Liberecký hejtman Petr Skokan i starosta města Martin Půta zde znovu
připomněli důležitost historického okamžiku otevření hranic – možnost
volného cestování je něco, co si generace lidí v České republice dokázala
jen stěží představit. A až vstupem do schengenského prostoru se z oby-
vatel nových zemí začínají stávat rovnoprávní obyvatelé Evropy. I když
řadu omezení ještě bude potřeba odbourat.

Vít Štrupl

Hranice se zcela otevfiely…

Tento dokument byl vytvořen 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.

Na prosincovém zasedání zastupitelstva města rozhodli jeho členové 
o „krizovém řízení“ družstva Nové bydlení, prozatím po dobu tří měsíců.
Krizového řízení se ujme JUDr. Antonín Šmídek. Jeho hlavním úkolem
bude provést revizi uzavřených smluv, kontrolu účetnictví a stabilizaci
fungování družstva.

Situací v družstvu Nové bydlení se zastupitelé zabývali opakovaně.
Vzhledem k žádosti předsedy družstva Mgr. J. Poláčka o uvolnění z funkce
předsedy družstva přijali v červnu usnesení k provedení interní kontroly
v družstvu. Před změnou vedení družstva měl být proveden také audit
Ing. Emilem Duškem, který audity provádí pro město a jeho příspěvkové
organizace. Kontrolu a audit se však dosud nepodařilo provést vzhledem
k neúplnosti předložených dokladů.

Na základě pověření ze strany města požádal o předložení ekonomické
a obchodní evidence družstva JUDr. Antonín Šmídek. Dle stanoviska, 
které přednesl na zasedání zastupitelstva města, nalezl určité nedostatky,
byť ne hrubé. Část nájemníků dluží své platby, ale není doloženo, jakým 
způsobem je s dluhy nakládáno. Výtky měl i k nájemním smlouvám a ke
smlouvám o smlouvách budoucích, na jejichž základě chce město po
uplynutí doby vázané státní dotací na výstavbu (20 let) nájemníkům byty
prodat. Některé smlouvy chybí. Nutno dodat, že řada problémů pochází
z dob, kdy družstvo vznikalo, a je dalším dědictvím ze Starého dvora.

„V lednu bude svolána členská schůze družstva Nové bydlení, kde 
budou nájemníci seznámeni s dosavadním průběhem kontroly a s tím,
že JUDr. Šmídek dočasně povede družstvo,“ říká stávající předseda 
Mgr. Jaroslav Poláček. Úlohou JUDr. Šmídka v následujících měsících bude

kontrola smluv, zavedení evidence podle pronajímaných bytů, a nikoliv
podle jejich uživatelů, provedení inventury placení nájemného a zajištění
vymáhání dluhů. „Je potřeba stabilizovat chod družstva a dostat jej do
režimu, kdy bude efektivně a profesionálně spravováno. Po ukončení 
krizového řízení družstva chceme do jeho řízení více zapojit nájemníky 
a budoucí vlastníky řadových domků. Jisté ale je, že město nemůže done-
konečna za družstvo hradit splátky úvěru a dotovat tak bydlení omezené
skupině nájemníků ve městě. Celkové závazky družstva vůči městu 
překročily 5,4 mil. Kč a je nutné najít způsob, jakým budou tyto závazky
vyrovnány. Na druhé straně se město nezříká své odpovědnosti za celý
projekt výstavby bytů ve Starém dvoře a jsem osobně připraven hledat
odpovídající řešení, která neohrozí nájemníky a zároveň situaci v družstvu
stabilizují, a to bez ohledu na to, jakkoliv osobně považuji tzv. hrádecký
model bytové výstavby za nešťastný,“ shrnuje starosta města Martin Půta.

Vít Štrupl

Krizové fiízení v Novém bydlení

Petra Vávro

Danû & úãetnictví
Oldřichov na Hranicích 121, 463 34 Hrádek nad Nisou

Tel: +420 777 894 722
e-mail: petra.vavro@seznam.cz
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Ohlédnutí za rokem 2007

Zahájení výstavby silnice R 35 k novému hraničnímu přechodu. Do konce roku měla být

původně ukončena i polská část. Polská strana ale dosud nemá ani stavební povolení.

Nicméně podle příslibu polského premiéra, který byl pronesen při otevírání schen-

genského prostoru novým zemím v prosinci minulého roku, by se nyní silnice a mosty

měly začít stavět.

Otevření naučné stezky Stromy v Trojzemí. Dvě naučné stezky (jedna ve městě, druhá 

v okrajových částech města) byly součástí stejnojmenného projektu, díky kterému město

mimo jiné obnovilo dubovou alej na Žitavské ulici.

Ničivé krupobití na Uhelné, ve Václavicích, na Grabštejně a Chotyni způsobilo značné

škody především na střechách domů, ale také na oknech a autech. Stromy byly kroupami

poznamenané celé léto.

V desátém ročníku Rally Lužické hory se na startu sešlo 97 posádek.

Do cíle jich dorazilo 68.

Na pouhého půl roku byly otevřeny tři nové hraniční přechody na německo-české hranici

v okolí České brány. Od prosince jsou již zbytečné, hranici můžeme překračovat kdekoliv.

Současná generace se dočkala historického okamžiku – je možné naprosto bez překážek

cestovat do sousedních zemí.

Extrémně silný déšť v poměrně omezené lokalitě způsobil příval vody v Oldřichově, který

vyplavil 15 domů. Voda velmi rychle opadla, tuny bahna ale zůstaly na zahradách, 

v domech i autech.
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Požár rozestavěného bytového domu v polovině prázdnin způsobil, že se do něj nájemníci

budou moci nastěhovat až o tři čtvrtě roku později.

Festival Hrádecké rockové léto zaznamenal rekordní návštěvu. Za rockovou hudbou přišlo

na 1 200 diváků.

Pořadatelem jubilejních desátých Oslav Trojzemí byl Hrádek. Zahájení proběhlo netra-

dičně na Grabštejně a v dobových kostýmech.

V Loučné byl postaven zcela nový most přes Nisu, který nahradil původní asi sto let starý

betonový most. Nese název most U Wienerů na počest mezinárodně uznávaného 

ornitologa Waltera Wienera.

Projektem roku se stala obnova vyhlídky na Popově skále. Vylepšením pro turisty je 

osazení čtyř panoramatických desek s názvy okolních kopců a obcí. Byl také ukončen 

projekt „Rozšíření a zkvalitnění služeb cestovního ruchu v české části Trojzemí“, spolufi-

nancovaný EU.

Rekordní návštěvu zaznamenal také benefiční koncert Luďka Veleho na Grabštejně. 

Mnozí natěšení posluchači odcházeli zklamáni, protože se na nádvoří již nevešli.

Fotografie na této dvoustraně:
Vít Štrupl, Petr Mayer, Josef Růžička, Roman Sedláček
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Sdružení pro záchranu drobných sakrálních památek vzniklo v roce 2002.
Jeho členové si předsevzali záchranu a péči o drobné památky podél cest,
ve vesnicích i v našem městě. Mnozí jste již možná o sdružení slyšeli, četli,
nebo jste byli u svěcení již zrekonstruované památky. V minulosti to byl
například Zámecký kříž na Liberecké ulici nebo Scholzeho kříž ve Václa-
vicích. Dosud největší akcí sdružení byla záchrana a oprava barokní 
kapličky na Horním Sedle. V roce 2007 se úsilí sdružení soustředilo 
nejvíce do Václavic a částečně do Nové Vsi. Ve Václavicích jeho členové
opravovali dva kříže a márnici na místním hřbitově. V Nové Vsi – Mlýnici
zachraňovali před zřícením rovněž jeden z místních křížů.

Jaké jsou cíle sdružení?
Jak je v názvu naznačeno: záchrana, obnova a údržba drobných sakrál-
ních památek v přírodě. Konkrétně jde o křížky, kapličky, boží muka, 
pomníčky, smírčí kříže apod. S dosažením těchto cílů je spojeno mnoho
práce i jednání. Doby, kdy nadšenec vzal kolečko s maltou, štětku a vápno,
trochu betonu na opravu pískovce a po práci opravil a zvelebil blízkou
kapli nebo křížek, jsou nenávratně za námi. Na druhou stranu se díky 
takovým lidem mnoho z těchto lidových památek dochovalo až do dnešních
dnů. Čas pokročil a my se musíme chovat profesionálněji a k památkám
z historického hlediska šetrněji. Proto pro obnovu konkrétních památek
členové sdružení oslovují odborníky z oboru, případně pracovníky památ-
kových organizací, a vhodné postupy konzultují.

Samotná realizace obnovy záleží na celkovém rozdělení jednotlivých
úkolů. Protože se sdružení neustále potýká s nedostatkem finančních pro-
středků, snaží se jeho členové některé práce provést svépomocí. Jde např.
o stavbu lešení, dodávku materiálu, průklest, terénní práce apod. Při 
samotné realizaci mohou často pomoci firmy z bezprostředního okolí 
památky. Jde nejen o provedení určité práce, ale i o finanční výpomoc
nebo poskytnutí materiálu. Posvěcení památky farářem a setkání s blíz-
kými usedlíky je tečkou za obnovou památky. I když práce minimálně na
udržování okolí pokračují stále.
Proč sakrální památky?
Odpověď na tuto otázku není zdaleka jednoduchá a sahá až k samot-
nému původu a vzniku dnešních památek. Vyjma smírčích křížů by se
zjednodušeně a obecně dalo říct, že motivem stavitelů byl projev kato-
lické zbožnosti. Často šlo o hmatatelný důsledek díků Bohu, který pomohl

v nějaké nesnázi či ohrožení. Dalším důvodem realizace sochy bylo ztvár-
nění světce, jehož přímluva u Boha měla pomáhat v ohrožujících situa-
cích i jim předcházet. Např. jde o nám známé přímluvce sv. Antonína, 
sv. Floriána, Pannu Marii apod. Původ smírčích křížů je ještě rozličnější,
i když nám nejznámější motiv je trest za dokonanou vraždu. Smírčích
smluv, ze kterých vyplývala povinnost vraha na místě postavit zemře-
lému kamenný kříž, se však dochovalo velmi málo. 

Obecně však lze říci, že tyto prvky lidské historie vždy nesou obraz 
lidské zbožnosti či víry v Boha. Rozličné podstavce, bohatě či střídmě zdo-
bené, často s údaji o staviteli, roku vzniku, události, která ke stavbě vedla,
nesou menší nebo mohutnější kříž. Kříž jako symbol víry, jako výraz díků.
Sochy světců, mariánské nebo morové sloupy, kaple jsou vždy symbolem
utíkání se člověka k nadpřirozenu, k víře v Boha. Jsou to tedy stavby, ke
kterým člověk přistupoval s úctou a bázní boží. A právě posvátnost těchto
míst i památek je vyjádřena oním přívlastkem sakrální – od latinského sac-
rum – svatý, posvátný.
Význam památek pro dnešního člověka
V dobách totalitního režimu vzalo mnoho těchto památek za své. Ustou-
pily zástavbě, „nechtěně“ byly strženy vozy státního statku, litinové prvky
skončily ve sběru, některé byly přemístěny do soukromých zahrad nebo
prodány pseudomilovníkům historie do zahraničí. Avšak člověk i nadále
stavěl z kamene a kovu prvky jako výraz vděčnosti. Již ne Bohu, ale vojákům,
ideologiím a jiným pomazaným hlavám. Někteří z nich si to opravdu 
zasloužili. Nicméně s krásou, prostotou, poezií a českou lidovostí pamá-
tek 18., 19. i počátku 20. stol. si rozhodně zadat nemohly. 

Zdaleka nejen duchovní výraz drobných památek s sebou nesou tyto 
kamenné a kovové předměty. Především jejich umělecké ztvárnění, kul-
turní prvek české vesnice i měst, hraniční funkce, orientační bod v krajině
a turisticky významné místo činí z těchto památek typické prvky české 
krajiny. Plným právem jsou proto uvedeny v mapách, začleněny v turis-
tických trasách apod.
Získávání prostředků pro činnost sdružení
Tak jako každá jiná nezisková organizace i Sdružení pro záchranu 
drobných sakrálních památek získává finanční prostředky především od
sponzorů, z darů a grantů. A to je asi největší problém, se kterým se potýká.
Nejen že psaní žádostí, které spočívá v tvorbě uceleného projektu, je 
časově velmi náročná záležitost, ale též pro zaneprázdněnost členů sdru-
žení není vůbec jednoduché se takové činnosti věnovat. Každý z členů 
se činnosti totiž věnuje nad rámec svého zaměstnání, rodiny a dalších 
povinností. 

Částky na jednotlivé akce nejsou přitom nikterak vysoké. Ovšem nabí-
dek na financování renovací těchto památek je jako šafránu. Vedení účet-
nictví, daňová přiznání, poplatky apod. jsou přesto přirozenou součástí
administrativy sdružení. 
Pomoci v záchraně drobných památek na území naší krajiny
může každý.
Pomoci můžete asi třemi možnými způsoby. Prvním z nich je řádné člen-
ství ve sdružení. Členstvím podpoříte organizaci jako takovou, budete
účastníky valných hromad sdružení, mít hlasovací právo apod. S tím je
však spojená povinnost úhrady členských příspěvků, které jsou v našem
případě ve výši 50 Kč měsíčně (600 Kč ročně). Druhou formou pomoci je
dobrovolná činnost a práce. Pro předem připravené jednorázové akce 
i průběžné sekání a údržbu kolem památek totiž sdružení chybí spoleh-
liví, šikovní a samostatní dobrovolníci. Níže zmínění dobrovolníci z Vác-
lavic jsou světlou výjimkou a patří jim za to velký dík. Třetím způsobem,
jak činnost sdružení podpořit, je finanční dar. Ten je možné po předcho-
zím upozornění a úmyslu zaslat na účet nebo fyzicky, oproti potvrzení,
předat oprávněnému členu sdružení. Kontaktní adresou pro případnou
spolupráci je zachranapamatek@volny.cz.
Činnost sdružení v roce 2007
NNoovváá  VVeess –– MMllýýnniiccee
V roce 2007 zde členové sdružení zachránili před zřícením jeden z velmi
pěkně zpracovaných pískovcových soklů. Propadáním základů se postupně
sokl nakláněl a k jeho pádu a tím definitivnímu zničení nechybělo mnoho.
Na sokl bude ještě osazen kovový kříž. Základy kříže byly posunuty na
vhodnější místo a pískovcový podstavec potom jeřábem přemístěn. 
I když přemístění je krok nestandardní a používá se výjimečně, někdy je
pro další existenci památky nevyhnutelný.
VVááccllaavviiccee  ––  kkřříížžee
Ve Václavicích se nachází nejvíce drobných památek na Hrádecku. Jak již

Nad‰enci se starají o památky jiÏ ‰est˘m rokem
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bylo napsáno shora, jeden kříž zde byl obnoven v minulých letech. Další
dvě zapomenuté památky členové sdružení před třemi roky objevili 
v náletových křovinách v blízkosti silnice. Tehdy provedli první krok k jejich
obnově. Vyřezali křoviny, upravili základy a povalené pískovcové sokly
vrátili na místo. Na letošek byla naplánována jejich úplná oprava. Jeden
z křížů neznámí jedinci v lednu znovu povalili. Dnes již ale stojí na svém
místě a je dokonce doplněn o zcela nový kříž z pískovce, zhotovený 
kameníkem a restaurátorem kamenných památek Josefem Tichým. Je to
jediná památka s kamenným křížem na Hrádecku. V jarních měsících 
bude obnova dokončena vyspárováním, doplněním poškozených částí
soklu a patinováním.

O kus níže směrem do středu obce se nachází druhá drobná památka,
které chyběla pískovcová hlavice a kovový kříž. Členové sdružení nechali
vyrobit zcela novou hlavici, analogickou s podobnými hrádeckými 
památkami, a na jaře bude obnova dokončena osazením připraveného
kovového kříže. Obě zmíněné památky jsou staré asi 140 let.

Největší akcí Sdružení pro záchranu drobných sakrálních památek je 
v současnosti obnova márnice na hřbitově ve Václavicích. Z budovy stojí
již jen obvodové zdi. Před čtyřmi roky ji členové sdružení vyklízeli – 
odpad dosahoval výšky několika desítek centimetrů. Následně byl poří-
zen železobetonový věnec po obvodu celé stavby. Na sklonku roku se 
započalo s montáží krovu. Kromě jednatele sdružení Matouše Kirschnera,
který stavbu provádí, se do práce zapojilo i několik místních dobrovol-
níků: Karel Ressl, Dalibor Šilhavý, Martin Šmahel, Eduard Kosek, Jan Štve-
rák a Miroslav Uškrt jako odborný dozor. 

Podle představ sdružení by obnovený prostor bývalé márnice mohl
částečně plnit funkci kostela sv. Jakuba, který ve Václavicích na hřbitově
do sedmdesátých let stával. Zároveň by ale mohl být i rozlučkovou 
místností a počítá se i s jeho využitím pro stálou výstavku obracející se 
k václavické minulosti.

Závěrečné poděkování patří nejen uvedeným dobrovolníkům, kteří čin-
nost sdružení podpořili, ale také sponzorům, díky nimž bylo možné
opravy, které v letoším roce byly poměrně nákladné, provádět:

Prominecon S. L – hlavní sponzor, město Hrádek nad Nisou, Osadní
výbor Václavice, obec Nová Ves, Berndt Fasske, členové sdružení. 

Matouš Kirschner a Vít Štrupl

VáÏení ãtenáfii, milí obyvatelé
Hrádku n. Nisou,

Dokončení ze strany 1
Pro obyvatele Uhelné může být uplynulý rok dalším v řadě, ve kterém se
nepodařilo opravit symbol osady – místní kapličku. Někdo bude vzpo-
mínat na setkání se známými na některé z kulturních a společenských 
akcí ve městě, pro jiného bylo tou hlavní událostí roku třeba fotbalové 
utkání Česko–Polsko reprezentací do 19 let na stadionu v Doníně. 

Pro mě osobně byla v loňském roce, vedle osobních setkání s mnohými
z Vás, která pro mě byla obohacením i podporou v mé práci, nejdůleži-
tější příprava projektových dokumentací na rozvojové projekty města.
Byla to zatím neviditelná investice do budoucnosti města, díky které 
budeme už v letošním roce schopni podat žádosti o dotace ze struktu-
rálních fondů EU, například na rekonstrukci Horního náměstí a centra
města, revitalizaci obou panelových sídlišť nebo dokončení systému 
kanalizace v Loučné, Hrádku a Doníně. 

Město ale není jen radnice, cesty, chodníky nebo veřejné osvětlení,
město nejsou jen školy, firmy a obchody na jeho území. Město jsou pře-
devším lidé, kteří v něm žijí, a právě proto považuji za důležité zmínit se
také o činnosti hrádeckých spolků, sdružení a dalších organizací, ať už se
jedná o hasiče, seniory, sportovce všech druhů, organizace pracující 
s mládeží a dětmi, či zahrádkáře nebo amatérské umělce. Právě činnost
hrádeckých spolků a sdružení dává životu našeho města další a velmi 
důležitý rozměr. Bez nich by bylo jen souborem staveb bez duše a srdce,
které slouží jen jako noclehárna a místo pro výrobní linky továren, ale jen
obtížně by mohlo být naším domovem. Proto moje uznání a poděkování
směřuje právě ke všem, kteří se ve svém volném čase do činnosti spolků
zapojují nebo hledají způsob, jak ji podpořit. 

Jaký pro nás bude nový rok 2008, zatím říct nemůžeme, ale většina 
z nás si dnes přeje a věří, že bude alespoň tak dobrý jako ten minulý. 
Bude to rok reforem daní, zdravotní péče a sociálních dávek. Městu by
mělo něco málo peněz do rozpočtu přibýt, většina z Vás se ale jistě obává,
jaký dopad budou mít reformy právě na něj a jeho rodinu. Část z reform-
ních kroků lze označit minimálně za kontroverzní – například platby 
dětí u lékařů. Konkrétní dopad reforem na každého z nás zjistíme až 
v průběhu roku, na druhou stranu je jasné, že státní dluhy nikdo jiný než 
daňoví poplatníci nezaplatí – buď to budeme nyní my, nebo v budouc-
nosti naše děti. Přesto o tom, jaký bude rok 2008, rozhodneme nejvíce
sami, znovu bude nejdůležitější především naše práce a úsilí, podpořené
trochou štěstí, které ale, jak známo, přeje připraveným.

Věřím, že budu mít možnost setkávat se s Vámi tak jako doposud,
a těším se na Vaše názory, návrhy a připomínky k tomu, co se kolem Vás
v Hrádku děje. Děkuji těm z Vás, kteří se do diskusí o městě a jeho budouc-
nosti veřejně zapojují a nestydí se si za svými názory stát a obhajovat je
pod svým jménem. Veřejná diskuse a projednávání záměrů města je 
někdy obtížné a zdlouhavé, ale pět let ve funkci starosty mi potvrdilo, že
je to cesta správná. Zásadní rozhodnutí o projektech, jako je například
větrný park ve Václavicích, rozšíření průmyslové zóny Oldřichovská nebo
těžby v pískovně směrem k Uhelné, musí nejenom v roce 2008, ale i v letech
dalších respektovat vůli obyvatel lokalit města, kterých se nejvíce týkají.
Věřím, že se to stane nejenom v našem městě součástí politické kultury.

Letopočet příštího roku končí osmičkou, která je v českých dějinách
spojována s významnými historickými okamžiky. Přeji nám všem, aby rok
2008 byl pro naše město rokem příležitostí a možností, které dokážeme
moudře a rozumně využít. Aby byl rokem naplněných přání, rokem, který
přinese šťastné chvíle nám všem. Rokem, kdy k sobě budeme mít opět 
o trochu blíž a na který budeme rádi vzpomínat. 

Pokud mohu mít na závěr ještě jedno přání, přeji Hrádku nad Nisou
hodně lidí, pro které jejich domov nekončí plotem u domu nebo prahem
vchodových dveří…            Vše dobré v roce 2008 Vám přeje Váš starosta Martin Půta

Hledáme 10 lidí, ktefií chtûjí zhubnout 5–10 kg.
721 780 695, www.hubnete.cz/zdendaspak

KKoonnzzuullttaaccee  zzddaarrmmaa..

VV  ppoonndděěllíí  2244..  pprroossiinnccee  22000077  oossllaavviillii  mmaannžžeelléé  MMiirroossllaavv  aa  VVěěrraa  HHaavveell--

kkoovvii  ddiiaammaannttoovvoouu  ssvvaattbbuu..  KK  6600  rrookkůůmm  ssppoolleeččnnééhhoo  žžiivvoottaa  bbllaahhooppřřeejjíí

dděěttii,,  vvnnoouuččaattaa  aa  pprraavvnnoouuččaattaa..
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polečenskápolečenská
rubrikrubrikaa
Životní výročí
Občanům, kteří v měsíci
prosinci 2007 oslavili
významné životní jubileum,
srdečně blahopřejeme.

70 let Marie Šilhánová, Vladimír Studený,
Věra Junková, Rudolf Lochman

80 let Josef Ručka, Jiřina Kolouchová,
Josef Němeček, Edeltraut Benešová,
Anežka Čechlovská

81 let Emilie Zigušková, Elly Jírová
82 let Věra Malinská, Anna Bačáková,

Irenka Špalková,
Gertruda Suchánková, Marie Portová

83 let Ilsa Maierová
85 let Marie Nedvědová, Vlasta Strnadová
86 let Jaroslav Fiala, Josef Horák,

Elfrída Weissová, Vlasta Kaprasová,
Vlasta Vesninová, Zuzana Bergmanová

Marie Zimová, SPOZ

Ohlédnutí za hvûzdou
Přesto, že vánoční výzdoba v těchto dnech pomalu mizí a na tři čtvrtě
roku se postupně ukrývá do skladů měst a obchodů, v několika fotogra-
fiích se můžeme vrátit k akcím, které vánoční atmosféru v našem městě
pomáhají vytvářet. Na akcích cyklu cesta za hvězdou se vystřídaly stovky lidí.

Zahajuje jej průvod na sv. Martina, o první adventní neděli se na náměstí
rozsvěcí vánoční strom, děti i jejich rodiče se setkávají s Mikulášem. 
Výstava vánočních stromků je již tradicí. Letos byla zpestřena ještě výsta-
vou historických panenek a andělíčků. Mnozí přicházejí do jednoho 
z hrádeckých kostelů alespoň jednou ročně na Štědrý den na půlnoční
bohoslužbu, bez České mše vánoční v podání Chrámových sborů 
z Hrádku a Liberce by se asi cítilo ochuzeno hodně Hrádečáků. Den před
Silvestrem proběhlo v Bodě Trojzemí ještě jedno setkání, v jehož závěru
po Nise odplulo poselství uzavřené v láhvi.

Ti, kteří něco propásli letos, se mohou těšit na další ročník putování za
hvězdou. Naše přání do nového roku je, abychom se alespoň na některé
z akcí mohli opět ve zdraví společně sejít. V. Štrupl

autor fotografie – Petr Mayer



13

Kdo to Èuká?
Jaké bylo naše překvapení, když se v pondělí po naší školičkové svačince
otevřely dveře a v nich stála nejen naše hodná paní ředitelka, ale i Jaruška
s Petrou z domu dětí Drak. A proč přijely? Protože nás nechtěly připravit
o vyrábění krásných keramických svícínků, které vyráběly ostatní hrádecké
školky. Jelikož vědí, jak těžké je pro nás dostat se autobusem do Hrádku,
posbíraly válečky, podložky, záclony a ještě další spoustu potřebných věcí
a rozjely se za námi. Vytvořili jsme si provizorní keramickou dílnu a pus-
tili jsme se do díla. Všem nám šla práce od ruky, skoro ani nebylo poznat,
že většina dětí vidí keramickou hlínu prvně v životě. Po prvních rozpacích
jsme začali válet, krájet, hladit, lepit a za chvíli nám pod rukama vznikly
krásné svícínky, kterými jsme podarovali naše mamky a taťky. Užili jsme
si spoustu legrace, jak už to bývá tam, kde se Jaruška a Petra objeví, a nau-
čili jsme se pracovat s novým materiálem. Náš velký dík patří paní 
ředitelce – řidičce a Dračicím coby pojízdné keramické dílně. Děkujeme 
a doufáme, že nás zase někdy navštívíte. Moc děkují p. učitelka Věrka a její sluníčka

V˘stavy na radnici budou 
pokraãovat

Výstavy v prvním patře městského úřadu se již staly nedílnou součástí kul-
turního života města. Kromě pravidelných návštěvníků, kteří si nenechají
ujít žádnou z vernisáží, je zhlédne i hodně lidí, kteří na radnici přicházejí
původně s jiným cílem.

V prvním čtvrtletí nového roku přislíbili zapůjčit svá díla dva známí 
autoři. Siegfrieda Weisse patrně není potřeba představovat milovníkům
krajiny našeho regionu. Jeho jméno je spojeno především s fotografic-
kými publikacemi věnovanými Jizerským horám a Českému ráji. Je ale 
rovněž autorem knihy o Lužických horách. Jeho fotografie budou na měst-
ském úřadě vystaveny od poloviny února do března.

Další výstava bude věnována výtvarným dílům Milana Janáčka. Milan
Janáček je především výrazným malířem, ale také hercem a autorem 
ilustrací v mnoha knihách. 

Do poloviny ledna si ještě můžete na městském úřadě prohlédnout 
výstavu fotografií Jiřího Bartoše, jejíž vernisáž proběhla v prosinci. Asi do
poloviny února ji vystřídá Rok 2007 v Hrádku nad Nisou ve fotografii.

Vít Štrupl

Firma
Kobryn Milan

přijme

do hlavního pracovního poměru

vyuãeného truhláfie 
s praxí

Nástup možný ihned.

TTeell..::  660022  443333  222211,,

772233  446666  004411
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Donínské rosniãky na „Vodní
cestû“ ve ‰kole T. G. Masaryka
Jako opravdoví „piráti z Karibiku“ si připadali budoucí prvňáčci z donín-
ské MŠ v pondělí 10. 12. 2007, když byly pozvaní na Základní školu T. G.
Masaryka k její prohlídce. Učitelé, učitelky a žáci devátých ročníků se na
ně připravili opravdu dobře. Na první stanoviště – výcvikové středisko 
pirátů (jinak tělocvična školy) – musely děti „přeplavat“ chodbou, tedy
spíše průplavem, ve kterém je obklopilo několik mořských živočichů v po-
době obrázků na stěnách. Jakmile se dostaly do „výcvikového střediska“,
nikdo nezapřel, že v sobě má kousek divoké pirátské duše, protože se 
nikdo nezalekl skoků na trampolíně a doskoků do měkkých vysokých 
žíněnek, houpání na kruzích, šplhání po provazech (což každý dobrý 
pirát musí umět) ani floorballu, což je výtečný sport pro cvičení postřehu.
Rychlosti a obratnosti se nezalekla ani děvčata.

Po tomto náročném výcviku se děti další „vodní cestou“ s obrázky moř-
ského dna a jeho živočichů ocitli v učebnách s počítačovou technikou,
kde si zkusily pracovat s interaktivní tabulí a s programem na vybarvo-
vání omalovánek na počítači. Ale i piráti se musí na další práci posilnit 
a občerstvit, a proto následovala svačinka v jídelně školy. Tím ale pirátská
cesta neskončila, naopak, ve třetí třídě museli ještě dobít cizí loď i s jejím
pokladem a „zastřelit“ papírovými koulemi nepřátelské piráty (zajímavě
vyrobenými z pet-lahví). Třetí třída se tak stala na hodinu pirátským dou-
pětem. Děti z druhé třídy se s námi na závěr rozloučily sborovým zpěvem.
Výprava se zdařila a rosničky budou mít na co vzpomínat.

Paní učitelky Dana a Háň, a jejich předškoláci z MŠ Donín

Pfiedvánoãní období 
v Základní ‰kole Donín
Tento měsíc byl bohatý na různé události v naší škole.

Již v sobotu 1. 12. navečer se prvňáčkové zúčastnili „Čertovské stezky“.
Škola se zaplnila čerty. Usadili se ve třídách, na půdě i ve sklepě. Děti 
musely plnit čertovské úkoly a za to pak dostaly nadílku od Mikuláše 
a anděla. Hned v neděli dopoledne si přišli do školy prvňáci vyrobit za
pomoci maminek adventní věnce, aby si pak doma mohli zapálit první
svíčku.

První adventní neděle se ve městě zahajuje slavnostním rozsvícením
stromečku a naše děti již pravidelně zpívají na schodech radnice v čepič-
kách vánoční koledy.

Na úterý 11. 12. p. učitelky připravily dětem 1., 2. a 4. třídy vánoční 
výlet do Kryštofova Údolí. Tam jsme se zastavili u Jírova betlému, prošli
se ke dřevěnému kostelíku, navštívili výstavu rozmanitých betlémů, počkali
si, až se dá do pohybu krásný orloj s dřevěnými sochami V. Plechatého,
a před odjezdem domů se ještě podívali na ohromný viadukt.

Velkým dnem pro nás byla středa 12. 12., kdy za vydatné pomoci všech
zaměstnanců se nám podařilo krásně vyzdobit celou školu i školní dru-
žinu a pro rodiče s dětmi i veřejnost připravit „Den otevřených dveří“. Ve
všech třídách a tělocvičně na děti čekalo spousta her, soutěží a výtvarné
vánoční dílničky. V družině malování ozdob a krásná vánoční výstava 
keramických prací dětí.

Poslední vánoční setkání německých, polských a našich dětí v pro-
gramu Socrates proběhlo 13. 12. v žitavském domě dětí Domino. Děti si
společně zazpívaly koledy, naučily se slovíčka s vánoční tematikou a vyro-
bily si pěkného sněhuláčka.

V tomto týdnu děti z výtvarného kroužku a první třídy připravovaly
ozdoby na stromeček a společně s učitelkami jimi pak v Chrámu pokoje
vánoční stromečky pěkně vyzdobily.

Již tradiční vánoční pobyt na horolezecké chatě proběhl na Horním
Sedle 15.–16. 12., tentokrát s prvňáky. Děti čekalo vyrábění svícínků, 
dárečku pro maminku, spousta her a také výprava ke skalám, kde vánoční
skřítkové plnili dětem přání. Napadlo i trochu sněhu a ten nám pomohl
vytvořit kouzelnou vánoční atmosféru.

Alena Syrová, ZŠ Donín

Walter Wiener – Chlapec,
kter˘ tu zÛstal

Dne 14. 1. 2008 se uskuteční slavnostní odhalení panelu k projektu 
Walter Wiener – Chlapec, který tu zůstal. Tento projekt je součástí celo-
republikového projektu Pocta dětským obětem holocaustu. Na tomto 
projektu pracovali žáci ZŠ Lidická přes tři roky. Svůj projekt slavnostně 
prezentovali v pražském Karolinu před rokem a půl a nyní bude výsledek
jejich práce umístěn na základní škole Lidická. 

Výsledkem projektu je panel (plakát), který bude umístěn na naší škole.
Další dvě kopie plakátu budou zařazeny do putovní výstavy, která se usku-
tečňuje na různých místech České republiky. Po vytvoření anglické verze
se tento plakát dostane také do zahraničí a bude moci oslovit další tisíce
lidí v cizině.

Smyslem tohoto projektu je připomenou osudy dětí, kterým nebylo
dopřáno prožít klidný život v rodinném kruhu. Většina z nich byla hro-
madně deportována do vyhlazovacích táborů a zde zavražděna, některým
se podařilo skrýt se a přežít. Tragičnost těchto osudů je třeba neustále 
připomínat a mít úctu k jejich utrpení. 

Waltter válku přežil a dodnes žije mezi námi. Miliony jiných však to
štěstí neměly. 

Účastníci projektu: Lenka Augustová, Petra Mertlová, Monika Mičicová,
Radek Čížek.

Vedoucí projektu: František Menšík.
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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

Dne 8. 12. 2007 pořádala Městská policie Hrádek nad Nisou již 9. ročník
mezinárodního turnaje v halové kopané o Putovní pohár starosty města
Hrádek nad Nisou. Turnaj se konal v tělocvičně sokolovna a zúčastnilo se
ho 8 mužstev. Jednalo se o družstva složek Integrovaného záchranného
systému České republiky a Polska.

PPoořřaaddíí  ttuurrnnaajjee::
1. místo Městská policie Jablonec nad Nisou
2. místo SDH Dolní Sedlo
3. místo Policie Hrádek nad Nisou
4. místo Pohraniční policie Bogatynia
5. místo SDH Hrádek I.
6. místo VÚ 3180 Grabštejn
7. místo Městská policie Bogatynia
8. místo SDH Hrádek II.
Brankářem turnaje byl opět vyhlášen Karel Bobek – Městská policie

Jablonec nad Nisou.
Střelcem turnaje byl vyhlášen Lukáš Čáp – SDH Dolní Sedlo.

Pořadatelé děkují rozhodčím p. Podlipnému a Hrníčkovi za nekom-
promisní rozhodování, p. Švejkovskému za možnost využití prostorů 
restaurace Sokolovna, p. Bílkovi za výborný guláš, SDH Hrádek nad 
Nisou za zapůjčení stolů a židlí. A samozřejmě sponzorům turnaje:

město Hrádek nad Nisou, Kristýna, a. s., fi. ELMAR – p. Větrovský Václav,
Jiří Bílek – restaurace RIGOLETO. Pavel Weiss, ředitel turnaje

IX. roãní mezinárodního turnaje v halové kopané 
o Putovní pohár starosty mûsta Hrádek nad Nisou

Mrazík 2008
Ahoj člověče, je tu opět další ročník skvělého závodu! Takže, 1. února 
večer zvedni zadek, obuj pohory, zabal si věci do zimy a možná mrazu,
do termosky udělej horký čaj (nebo co uznáš za vhodné) a přijď si s námi
zahrát Mrazíka 2008 – noční výsadek pro dospělé.

Je to již 4. ročník a doufáme, že není poslední. Vy, co jste už minule
přišli vymrznout, šiřte tuto zvěst dál a přibalte další!

– Sraz je 1. února 2008 v 20. 00 u základní školy T. G. Masaryka v Hrádku
(zadní vchod – do jídelny).

– Svou účast ve hře potvrď SMS na tel. č. 608 418 613, ve tvaru: MRAZÍK
jméno (např. MRAZÍK Jerry Houba.) do 30. ledna 2008! Přihlásit se 
můžeš i mailem: mrazik@kolkolem.cz.

– Startovné 50 Kč se vybírá při prezentaci, zahrnuje večeři (snídani?) 
a cenu pro vítěze. 

– Družstvo je tvořeno ze 3 mrazíků. Složení družstva je čistě vaše věc, ale
pak si nestěžujte.

– Trasa není vymezena státními hranicemi, proto mějte při sobě OP – 
v noci je to všude stejné (o sněhu nemluvě). Letos využijeme možnosti
volného pohybu osob a většinu času strávíme za hranicemi.

– Umístění kontrol bude popsáno v přiložené mapě, kterou obdržíte 
před startem spolu s upřesněním typu legendy na kontrolách. Co tam
bude, ještě neví nikdo, ani my.

– Vyspat se můžeš kdekoli, ale nejlepší bude, když si vezmeš karimatku
a spacák (i když možná nebudou třeba, přijdeš-li ráno).

– Zpětné dotazy zodpovíme na tel. č. výše uvedeném. Podrobnosti jsou
na www.hradek.cz v sekci sport.

27. Silvestrovsk˘ bûh
Poslední sportovní akce roku započala tradičně během deseti batolat 
a pokračovala závody dalších jedenácti kategorií. Celkem se zúčastnilo 
70 závodníků a postupně přihlíželo až 250 diváků. Ceny předával dlou-
holetý sponzor Silvestrovských běhů pan Zdeněk Vacátko. Závodilo se na
čerstvém sněhovém poprašku při teplotě 3o C.

Cenami pro 14 kategorií (dvě se neběžely) závod podpořili tito spon-
zoři: DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem, DDM Drak Hrádek nad
Nisou, Informační centrum Hrádek n. N., OVV LB – STO Liberec, Slovák
Václav, Sparkasse Oberlausitz–Niederschlesien Zittau, VZV Směnárna 
s. r. o., 1. máje 125 Hrádek n. N., Zdeněk Vacátko, Hrádek nad Nisou.

Pořadatelé všem sponzorům děkují.
VVííttěězzoovvéé::
Batolata – 50 metrů Janeček Miroslav
Předškolní – 100 metrů Slezák Adam
Žákyně mladší – 400 metrů Zimmermannová Deborah
Žáci mladší – 400 metrů Jech Tomáš
Žáci starší – 1 kolo Pleštil Marek
Dorostenci – 1 kolo Schulhof Jan
Ženy – 1 kolo Muellerová Lucie
Muži – 2 kola Hradec Pavel
Kola – 5 kol Pavel Jindra
Kombinace Pavel Jindra
Veteráni – běh Vaněk Václav
Kolo – ženy Bertlová Monika
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