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Ocenûní byla pfiedána za 
práci s mládeÏí

Společenský večer města má již své pevné místo v kalendáři kulturních akcí v Hrádku. Uprostřed plesové
sezóny je samozřejmě i jednou z příležitostí k tanci a příjemnému posezení, ale od plesů se liší svým 
programem. V první části večera je jím fotografické ohlédnutí za uplynulým rokem, vyhodnocení 
projektu předchozího roku, vyhlášení projektu nového a také ocenění obyvatel za mimořádnou činnost
a práci pro město nejen v uplynulém roce. Společenský večer je zároveň poděkováním pozvaným hostům:
zástupcům neziskových, sportovních a společenských organizací, podnikatelům, zástupcům hrádeckých
podniků, sponzorům akcí ve městě.

Ocenění se letos dostalo šesti obyvatelům města. Jaroslava Králová, Jan Čejka a Martin Matoušek 
získali titul Sportovec roku 2007. Paní Anně Pilařové a pánům Jaroslavu Postlovi st. a Luboši Horákovi 
poděkovali na pódiu starosta města Martin Půta a místostarosta Josef Horinka především za práci s mlá-
deží, které se všichni tři ocenění ve svých oborech ve svém volném čase dlouhá léta věnují. 

V říjnu byl instalací panoramatických desek a dražbou dětských obrázků ukončen projekt roku 2007,
v rámci kterého byla zatraktivněna vyhlídka na Popově skále. S jeho výsledky seznámil na Společenském
večeru diváky člen rady města Petr Vinklárek. I v letošním roce bude snahou města zapojit do práce na
něčem pro Hrádek důležitém a zajímavém veřejnost, spolky, místní podnikatele a firmy. Projekt roku 2008
se opět obrací k mládeži – cílem města bude zřídit Klub mládeže, zařízení pro volnočasové aktivity 
teenagerů. Podobné zařízení ve městě chybí a na schůzkách starších žáků základních škol s vedením města
se na podobné téma již diskutovalo.

Klub mládeže by měl v průběhu
léta vzniknout v objektu v Komen-
ského ulici (naproti ZŠ T. G. Masa-
ryka), kde dnes sídlí Reality K + K
(dříve SHS, „byťák“). Objekt projde
úpravami, do nichž chce město
zapojit nejenom jeho budoucí 
náctileté uživatele, ale také jejich
rodiče. Klub umožní dětem ve věku
12–16 let provozovat především 
neformálníaktivity (stolní hry, biliár,
šipky, posezení, nealko bar), ale měl
by v něm vzniknout i prostor pro 
hudební zkušebnu.

Pokračování na straně 12

Hrádek se 
rozrÛstá...

Přestože v loňském roce se v našem
městě narodilo o 11 dětí méně proti roku
2006, v celkových počtech se Hrádek nad
Nisou opět posunul výše. K poslednímu
prosinci loňského roku evidovala ohla-
šovna městského úřadu 7 566 trvale byd-
lících obyvatel. Proti roku 2006 je to 
nárůst o 65 obyvatel. Velkou měrou se na
tomto čísle podílí např. části města Vác-
lavice a Donín, kam se přihlásilo v roce
2007 nejvíce nových obyvatel. Hrádek
nad Nisou tak v průběhu roku 2007 
počtem obyvatel předběhl Frýdlant 
a stal se druhým největším městem 
v dřívějším okrese Liberec.

Pokud budeme porovnávat další mat-
riční událost související s vývojem počtu
obyvatel našeho města, musíme se zmí-
nit i o počtu zemřelých. Toto číslo bylo
stejné jak v roce 2006, tak i v roce 2007.
V každém z těchto roku zemřelo 75 oby-
vatel.

Malou statistiku ještě můžeme 
doplnit o počet uzavřených manželství
před matričním úřadem našeho města. 
I v tomto případě je počet v obou letech
stejný, tj. 41 sňatků ročně. 

Marie Zimová, matrikářka

První pracovní sobota bude v únoru
Novou službu zavádí od února Městský úřad v Hrádku nad Nisou. Vychází tím vstříc především těm 
občanům, kteří se v týdnu v pracovní době na úřad nedostanou. První pracovní sobota bude 23. února.

Co je potřeba udělat pro to, abyste mohli pracovní sobotu využít pro vyřízení svých záležitostí? Na
www.hradek.cz bude od 11. února zpřístupněn formulář pro přihlášení. V něm je nutné uvést své jméno
a blíže určit záležitost, kterou bude žadatel potřebovat řešit. Příslušný úředník objednávku potvrdí a domluví
s žadatelem podrobnosti. Během pracovní soboty bude na úřadě pracovat jen příslušný počet úředníků
podle potvrzených objednávek.

Podle využití nové služby se předpokládají další pracovní soboty, které se budou opakovat pravděpo-
dobně jedou měsíčně.

Do budoucna počítá městský úřad s objednávkovým formulářem i na vyřizování úředních záležitostí 
ve všedních dnech. Občanům přinese jistotu, že příslušný úředník bude právě na pracovišti, a také omezí
zbytečné čekání. Vít Štrupl
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
2255..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
25. schůze rady města v roce 2007 konaná dne 10. prosince se zabývala
těmito záležitostmi:
— schválila pronájem restaurace a ubytovny v objektu sokolovny p. Švej-

kovskému Petrovi za navrženou cenu 9 700 Kč měsíčně vč. DPH + 
inflace a pronájem sauny v objektu sokolovny p. Látové Pavle za navr-
ženou cenu 3 100 Kč vč. DPH + inflace od 1. 1. 2008 a uložila ORM 
připravit návrh smluv s nájmem na dobu určitou 5 let

— schválila zápočet pro DK Beseda ve výši 397 200 Kč vůči investicím
předloženým nájemcem za nájem nebytového prostoru DK Beseda za
období 1. 1.–31. 12. 2007

— vzala na vědomí přepracovaný rozpočet na stavbu Hrádek nad Nisou –
vodovod a kanalizace v celkové částce 84 912,7 tis. Kč, přičemž tato
stavba je záměrem města Hrádek nad Nisou v rozpočtovém výhledu
do roku 2010

— schválila uzavření dodatku ke smlouvě o údržbě veřejného osvětlení
se sdružením ELMAR do 30. 6. 2008 a uložila ORM v termínu do 
23. 1. 2008 předložit RM ke schválení návrh zadávacích podmínek 
a zadávací dokumentaci na VŘ údržba veřejného osvětlení a harmo-
nogram realizace VŘ tak, aby nová smlouva o údržbě veřejného 
osvětlení mohla být uzavřena k 1. 7. 2008

— schválila vodorovné dopravní značení – plná středová čára v ul. Har-
tavská – cyklostezka nad bufetem „V Zatáčce“

— schválila zvýšení sankčních poplatků v městské knihovně dle důvodové
zprávy

— na základě žádosti Náboženské obce CČSH doporučuje ZM navýšit 
v rozpočtové kapitole Obnova kulturních památek příspěvek na 
120 000 Kč v rámci 3. rozpočtové změny a doporučuje zahrnout částku
150 000 Kč do přípravy rozpočtu na r. 2008

— vzala na vědomí žádost o finanční příspěvek na r. 2008 Domova 
pokojného stáří v Chrastavě a uložila vedoucímu FO zařadit částku ve
výši 50 000 Kč do přípravy rozpočtu na r. 2008 do kapitoly Sociální
péče

— schválila organizační řád města Hrádek nad Nisou platný od 1. 1. 2008
— souhlasila s dalším zkoumáním možností a přípravou studie provedi-

telnosti, která bude základem pro rozhodnutí o přihlášení se k pořá-
dání Evropského mistrovství seniorů v lehké atletice v roce 2012 na
území svazku měst Malý trojúhelník Bogatynia – Hrádek nad Nisou –
Zittau. Rada města Hrádek nad Nisou pověřila městské úřady svazku
měst Malý trojúhelník podporou tohoto průzkumu a k tomu, aby si 
nechaly předložit od zpracovatelů koncept realizace mistrovství v roce
2012 a tento předložily k rozhodnutí radě města do termínu III. čtvrt-
letí roku 2008.

2266..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
26. schůze rady města v roce 2007 konaná dne 19. prosince se zabývala
těmito záležitostmi:
— schválila nákup vozu Škoda Octavia pro potřeby MU od firmy Přerost

a Švorc, Praha formou leasingu Škofin za cenu 532 000 Kč vč. DPH
— schválila do funkce odborný lesní hospodář pro lesy a lesní pozemky

ve vlastnictví města Hrádek nad Nisou Ing. Jana Dudu, Oldřichov 
v Hájích za nabídkovou cenu 95 Kč/ha/čtvrtletí

— schválila pronájem části objektu č. p. 278 (objekt kanceláří) v areálu
Cihelna občanskému sdružení Bílá růže zastoupenému předsedou
sdružení p. Robertem Bady za symbolický nájem 1 Kč/rok

— schválila výsledek výběrového řízení na pojišťovacího zprostředkova-
tele a pověřila starostu města k uzavření smlouvy mezi městem Hrádek
nad Nisou a spol. Quatro Finance, a. s., Praha ve věci pojistných rizik
majetku města Hrádek nad Nisou.

11..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
1. schůze rady města v roce 2008 konaná dne 9. ledna se zabývala těmito
záležitostmi:
— vzala na vědomí sazebník pronájmu salónku a sálu DK Beseda na rok 2008
— schválila vypsání výběrového řízení na dodavatele elektrické energie

pro město Hrádek nad Nisou s hlavním kritériem celková cena 
dodávky, včetně všech poplatků

— uložila odboru dotací, rozvoje města a kultury vypsat výběrové řízení
na zpracovatele žádosti o poskytnutí dotace z OP přeshraniční spolupráce

na akci „Česko-Sasko Multifunkční centrum Trojzemí – koncepce“
— uložila odboru dotací, rozvoje města a kultury vypsat výběrové řízení

na zpracovatele žádosti o poskytnutí dotace z OP přeshraniční spolu-
práce ČR-Polsko na akci „Multifunkční centrum Trojzemí – stavební část“

— vzala na vědomí odpověď Správy dopravní železniční cesty k situaci
nádraží v Hrádku n. N. a uložila místostarostovi jednat s krajským 
úřadem, SŽDC, Českými drahami o nápravě a budoucím záměru

— schválila na akci Rally 2008 bezúplatné zapůjčení místností v budově
Městského úřadu v Hrádku nad Nisou, plochu náměstí v termínu od
16. 5. 2008 od 8.00 h do 17. 5. 2008 do 22.00 h, vnitřní obchvat města,
hasičskou louku a louku u trafostanice u Dělnického domu – uzavření
16. 5. 2008 od 8.00 h do 17. 5. 2008 do 22.00 h, stoly a lavice dle 
dohody, a pověřila starostu města k projednání trasy

— schválila změnu struktury Pečovatelské služby Hrádek nad Nisou, 
příspěvkové organizace – rozšíření o pozici účetního na plný úvazek 
a uklizečku na 0,5 pracovního úvazku s účinností do 1. 3. 2008

— po projednání schválila vypsání výběrového řízení na obsahového 
managera mezinárodní spolupráce v rámci svazku měst Malý trojú-
helník za stanovených podmínek

— schválila zhotovitele projektové dokumentace akce „stavební úpravy
MŠ Liberecká“ na základě energetického auditu firmu AGP – PJ Ing.
Palas Liberec za cenu 108 766 Kč vč. DPH 

— vzala na vědomí informaci vedoucího FO o zůstatku ve výši 3 520 928,–
na účtu FRM a doporučuje zastupitelstvu města, aby tuto částku schvá-
lilo jako základní stav FRM na r. 2008

— uložila místostarostovi města připravit návrh dalšího postupu v odpa-
dovém hospodářství.

22..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
2. schůze rady města v roce 2008 konaná dne 23. ledna se zabývala 
těmito záležitostmi:
— souhlasila s napojením II. etapy bytové výstavby Starý dvůr na vodo-

vod a kanalizaci ve vlastnictví města
— vzala na vědomí předloženou zprávu Sboru dobrovolných hasičů 

Hrádek nad Nisou
— po projednání schválila vyplacení sponzorského příspěvku ve výši 

20 000 Kč panu Jiřímu Novákovi na pokrytí části nákladů na přípravu
sezony 2008 v cyklistice

— vzala na vědomí informaci místostarosty města o jednání členské
schůze Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko a rozpočet Mikroregionu
Hrádecko-Chrastavsko

— schválila uzavření smlouvy s firmou CSSC, a. s., Rudná na zpracování
žádosti na projekt zateplení ZŠ T. G. Masaryka a získání podpory z ope-
račního programu životního prostředí za cenu dle nabídky: podání 
žádosti – vypracování návrhu žádosti, fakturace po dodání a akceptaci
žádosti – 35 700 Kč vč. DPH, podání žádosti – vypracování a podání
žádosti, poradenství po podání žádosti, fakturace po registraci žádosti
a podpisu smlouvy s implementační agenturou – 285 600 Kč vč. DPH,
výběr zhotovitele PD a stavby, celkem 2 VŘ – 71 400 Kč vč. DPH, zpra-
cování závěrečného vyhodnocení akce – 23 800 Kč vč. DPH

— uložila starostovi města při projednání změny rozpočtu na r. 2008 
zařadit změny vyplývající z úprav poskytování příspěvku na stravování
a odměny vyplývající z pracovně právních nároků zaměstnanců měst-
ského úřadu v celkové výši 100 tis. Kč jako úsporu rozpočtu 

— na základě výsledků výběrového řízení na vedoucího odboru dotací,
správy majetku a kultury ze dne 29. 10. 2007 a podle §10 odst. 2 písm.
g) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích jmenuje do funkce vedoucího 
odboru dotací, správy majetku a kultury pana Jiřího Timuláka

— souhlasila s připojením města Hrádek nad Nisou k akci „Vlajka pro 
Tibet“, která se uskuteční 10. 3. 2008 vyvěšením tibetské vlajky před
budovou městského úřadu

— souhlasila se zvýšením ceny měsíčníku HRÁDECKO na 12 Kč.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
1100.. zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
10. zasedání zastupitelstva města v roce 2007 konané dne 19. 12. se zabý-
valo těmito záležitostmi:
— vzalo na vědomí předložené stanovisko JUDr. Šmídka ve věci družstva

Nové bydlení a další postup při provádění kontroly schválené v červnu
2007

— po projednání schválilo odkoupení kanalizace z vlastnictví společnosti
Trelleborg Fluid Solutions Czech Republic, s. r. o., za cenu 3 400 000 Kč se
splatností v roce 2010 a uložila starostovi města předložit zastupitelstvu
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města návrh smlouvy o smlouvě budoucí, a to nejpozději na únorovém
jednání zastupitelstva města

— schválilo pravidla rozpočtového provizoria do doby schválení rozpočtu
města na rok 2008

— schválilo uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru v celkové výši 
3 000 000 Kč s Českou spořitelnou, a. s.

— schválilo uzavření smlouvy o úvěru v celkové výši 3 400 000 Kč s Českou
spořitelnou, a. s.

— schválilo pojmenování mostu M3 Loučná názvem Most U Wienerů
— schválilo mimořádný příspěvek ve výši 200 tis. Kč na pokrytí ztráty 

Základní škole Lidická, příspěvkové organizaci, a uložilo řediteli příspěv-
kové organizace do konce 1. čtvrtletí roku 2008 předložit zastupitelstvu
města zprávu o konečném vyúčtování a řešení dané situace

— vyjádřilo nesouhlas s plánovanou redukcí činnosti sociálních odborů 
pověřených obecních úřadů a uložilo starostovi města o tomto stavu 
informovat premiéra vlády České republiky, ministra práce a sociálních
věcí a poslanecké kluby PS a Senátu Parlamentu ČR.

… Aby se turisté necítili
zmateni

Druhý lednový Den starosty v Hrádku nad Nisou byl věnován rozvoji 
cestovního ruchu v našem městě a v regionu Trojzemí. Pozváni na něj byli
proto především poskytovatelé služeb v oblasti cestovního ruchu. Setkání
se také zúčastnili tvůrci projektu Zkvalitnění a rozšíření nabídky cestov-
ního ruchu v české části Trojzemí, pro který se vžil kratší neoficiální název
„Zmatený turista“. Projekt byl realizován v uplynulých dvou letech.

Přítomní byli seznámeni s produkty, které v rámci projektu vznikly, ať
už se jedná o tištěné materiály (brožury ve čtyřech jazycích, pohlednice
apod.), nebo internetové stránky, poskytující informace turistům chysta-
jícím se do našeho regionu. K dispozici byla i zpracovaná koncepce 
rozvoje cestovního ruchu, která se má stát základem budoucích projektů
v této oblasti. Zmíněn byl také projekt, který by měl rozšířit zájmovou 
oblast do Německa a Polska a tím navázat na projekt „Zmatený turista“.
Ten byl totiž vzhledem k podmínkám dotace určen pouze pro českou část
Trojzemí, což je pro dnešního turistu, který přijede do našeho regionu,
nepostačující a omezující.

Z diskuse, která následovala, vzešlo několik podnětů, kterými je potřeba
se do budoucna zabývat, pokud má Hrádek využít svůj potenciál v oblasti
cestovního ruchu. Především jde o systém značení ve městě. Mnozí turisté,
kteří již ve městě jsou, se nedokáží orientovat a najít ve městě to, co potře-
bují (ubytování, sportoviště apod.). Stávající systém značení je neposta-
čující a podle informací podnikatelů i nepřiměřeně drahý. Z některých
směrů, kterými po otevření hranic turisté do Hrádku přicházejí, např. od
České brány, značení chybí prakticky zcela. 

Hrádek nemůže sice konkurovat turistickým centrům, která fungují 
celoročně, ale může postupně zlepšovat svou nabídku, která turisty 
pomůže přilákat. Jedním z cílů je například zřízení muzea Trojzemí 
v chystaném multifunkčním centru na náměstí, padl návrh na vznik 
muzea prezervativů, lákadlem jistě bude kruhový most v Bodě Trojzemí. 

Přítomní byli také informováni o chystaném Celostátním srazu cyklo-
turistů, který se uskuteční v Hrádku nad Nisou na Kristýně ve dnech 
18.–22. června. Vít Štrupl

Volby do osadního v˘boru 
v Oldfiichovû

Dne 22. února 2008 se budou konat doplňovací volby členů do Osadního
výboru Oldřichov na Hranicích. Volby proběhnou od 17.00 do 19.00 hodin
v Hospodě u Zvoníčků. 

Volit mohou občané starší 18 let s trvalým pobytem v Oldřichově na
Hranicích. Hlasovací lístky budou k dispozici přímo na místě. Voleni 
mohou být občané se zájmem o práci v osadním výboru, musí být starší
18 let a mít trvalý pobyt v Oldřichově na Hranicích. Občané, kteří by chtěli
být zvoleni, se musí přihlásit osobně jako kandidáti na členy osadního 
výboru nejpozději dne 19. února 2008 do 10.00 hodin na Městském úřadě
v Hrádku nad Nisou u paní Půtové, č. dveří 21.

Přihlášení kandidáti budou zveřejněni dne 20. února 2008 na infor-
mační desce v Oldřichově na Hranicích.

11..  22..  22000088
ootteevvíírráámmee  nnoovvoouu  kkaanncceelláářř!!
CCHHRRAASSTTAAVVAA,,  nnáámm..  11  mmáájjee

Pojištění majetku i osob,
penzijní fondy,

st. spoření,
investice,
hypotéky

OOtteevvřřeennoo  ddeennnněě
1100––1122,, 1133––1177 hhooddiinn
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Od Nového roku má hrádecké obvodní oddělení Policie ČR nového 
velitele. Po Pavlu Coufalovi, který ukončil služební poměr, se stal novým
velitelem Bc. Petr Jakubec. U Policie ČR pracuje celkem 18 let. Na obvod-
ním oddělení policie v Hrádku pracoval již v letech 1993–1996 jako 
řadový policista. Po letech práce na oddělení hospodářské kriminality 
v Liberci a u Služby kriminální policie a vyšetřování se v roce 2004 vrátil
do Hrádku, kde nastoupil jako zástupce velitele obvodního oddělení 
Policie ČR. 

Petr Jakubec pochází z Bílého Kostela a v současné době bydlí 
v Chotyni.
Co vše zajišťuje a má na starosti obvodní oddělení policie 
v Hrádku?
Obvodní oddělení policie zajišťuje základní povinnosti Policie České 
republiky, to znamená, že v první řadě provádíme dohled nad veřejným
pořádkem a bezpečností silničního provozu. Dále provádíme hlídkovou
činnost, zpracováváme přestupková řízení a trestní řízení, což je hlavní
náplní práce Policie České republiky. Je to velice zjednodušeně řečeno,
protože činností vykonává Policie ČR mnohem více, ale pro laickou 
veřejnost jsou toto ty hlavní úkoly obvodního oddělení. 

V současné době se naše činnost rozšířila, protože 1. 1. 2008 zaniklo
oddělení referátu Cizinecké policie, čili úkoly týkající se státních hranic
jsme převzali my. Staráme se o pořádek i na hranicích a hlídky jsou i na
hraničním přechodu, respektive na hranicích s Polskem a Německem.
Neděláme kontroly osob, ale namátkové kontroly, tak jako se dělají běžně:
týkají se osob v pátrání, případně zboží, které by se nelegálně vyváželo.
I když máme volný pohyb zboží, tak ne všechno zboží se může převážet
bez dokladů – zbraně, starožitnosti a podobně.

Obvodní oddělení Hrádek nad Nisou, respektive náš „rajón“, je tvořen
obcemi Rynoltice a jejich spádovými obcemi Starost, Polesí, Černá Louže,
Jitrava. Dále pod nás spadá Hrádek jako město i se všemi obvody, Dolní
Suchou, Horním a Dolním Sedlem, Václavicemi, Uhelnou a Oldřichovem
na Hranicích. Spadá pod nás i Chotyně s Grabštejnem.
Takže je možné, že vás turista potká třeba u České brány? I tam
se hlídka může pohybovat?
Může se pohybovat kdekoliv. Máme dohodu s kolegy z Polska a Německa,
v budoucnu budou smíšené hlídky. Vzhledem k tomu, že v našem 
obvodu je velice krátká hranice s Německem a v docela nepřístupném 
terénu, tak hlídky budou nepravidelné a ve větší míře budou spíše s pol-
skou stranou, kde je hranice delší a táhne se až na Frýdlantský výběžek. 
Z české strany se na hlídkách budeme podílet my jako obvodní oddělení
Hrádek nad Nisou a obvodní oddělení Frýdlant. Na polské straně zůstala
„Straz graniczna“, která bude spolupracovat s policií z Bogatynie. Určitě
nás můžete vidět nejen poblíž státní hranice, ale dokonce i na území 
Polska a Německa. Zároveň uvidíte i německého nebo polského policistu
u nás v České republice ve smíšených hlídkách.
Je v Hrádku ještě jiná policejní složka?
V současné době tady žádná jiná složka nepůsobí, tedy jen Obvodní 
oddělení Policie ČR Hrádek n. N. Dopravní inspektorát tady má kancelář,

kde může zpracovávat nějaké nehody, ale nastálo tady není žádná jiná
složka.
V kolika lidech tady dnes sloužíte? Došlo po vstupu do Schen-
genského prostoru k navýšení nejen „tabulkových“ stavů, ale 
i policistů ve službě?
Dříve jsme tady sloužili v 16 lidech dohromady. Po většinu doby, kdy jsem
byl já tady v Hrádku, to znamená od roku 2004, jsme stavy neměli napl-
něné. V poslední době se „tabulkové“ stavy (pozn.:16 policistů) naplnily.
Nicméně se naplnily tím způsobem, že jsme dostali policisty, kteří záhy
odešli do školy, aby získali potřebné vzdělání pro práci u policie, a do
současné doby se ještě nevrátili. Fyzicky tady tito policisté tedy nyní ne-
jsou a nebyli. Když k policii nastoupí nový policista, tak musí projít takz-
vanou základní odbornou přípravou. Základní odborná příprava je v délce 
12 měsíců plus 6 měsíců praxe. Takže 18 měsíců není ten policista fyzicky
na útvaru, kde byl přijatý. Od chvíle, kdy k policii nastoupí, uplyne asi 
20 měsíců až dva roky, kdy tady takového nového policistu fyzicky 
nemáme. Dnes máme pořád minimálně o dva lidi méně, než bychom
podle „tabulek“ měli mít. Někdy jsou kolegové vysláni také na stáže, které
trvají třeba měsíc, čímž se počet sloužících policistů zase snižuje. 

Tím, že skončil referát Cizinecké policie, tak na obvodním oddělení byly
navýšeny stavy. V současné době by nás tady mělo být včetně vedení 23,
ale fyzicky máme teď o 4 policisty méně. Chybí nám tady zástupce 
vedoucího, což je velmi citelná ztráta, toho potřebujeme ze všeho nejvíc,
protože v jednom člověku se toto oddělení vést nedá. Co se týká řado-
vých policistů, tak nám chybějí tři, které nemáme obsazené. Ale další dva
máme ve škole a jeden nám do školy teprve půjde. To znamená, že 
fyzicky nám jich chybí 5 a ten jeden ještě nemůže sloužit sám, protože
nemá základní odbornou přípravu a může sloužit pouze pod dohledem
zkušenějšího policisty. Určitě do budoucna se ty stavy naplní a mělo by
tu sloužit 23 policistů.
Často slýcháme, že policisté nejsou příliš viděni venku. Daří se
vám při tom počtu lidí, které tu máte, toto změnit?
Počty se různě mění, protože jsou další úkoly, které je potřeba splnit. Ať
to jsou střelby, tělesné prověrky, různá školení, někteří policisté jsou 
vyčleněni na zpracovávání spisů, takže ty počty jsou docela nízko 
položené. Od Nového roku tím, že nám sem přišli noví lidé a v současné
době se nečerpají žádné dovolené, tak počet policistů se už zvýšil 
a občané už to možná zaregistrovali. Pokud to jde, tak stavíme i pěší
hlídky. Pochopitelně, že spolupracujeme s městskou policií. Především 
v nočních hodinách. V současné době, pokud se nám to daří, jezdí i dvě
hlídky venku. Počet policistů v terénu se určitě od Nového roku zvýšil. 
Došlo v souvislosti s rozšířením Schengenského prostoru 
k nějakým dalším změnám?
V podstatě ke změnám nedošlo, jenom nám přibylo to, že máme na 
starosti i příhraniční oblast a oblast státní hranice. Dříve jsme zde hlíd-
kovou službu nekonali. Pokud tam ale vznikl nějaký problém, který byl
potřeba řešit, tak většinu trestných činů jsme stejně řešili my. Pouze 
pokud se jednalo o převaděčství, řešila jej Cizinecká policie, pašování
zboží řešila, a řeší i dnes, Celní správa.
Zaregistrovali jste za poslední měsíc zvýšení trestné činnosti
nebo nějaké jiné negativní jevy, jak se někteří lidé po zrušení
kontrol na hraničních přechodech obávali?
Nezaregistrovali jsme žádné výrazné změny. Skladba trestné činnosti se
už několik let moc nemění. Že by zde byla otevřením Schengenského 
prostoru větší kriminalita, toho se neobávám a nepředpokládám, že by
to mělo souvislost právě s otevřením hranice. I v minulosti, pokud se zde
chtěl někdo ze zahraničních pachatelů dopouštět trestné činnosti, byť 
nebyl otevřený Schengenský prostor, tak hranice nebyla zas až tak hlí-
dána, aby nemohli přejít kdekoliv jinde. Jediné negativum by mohl být
zvýšený počet a pohyb motorových vozidel přes hranice, protože dříve
byl hraniční přechod určen pouze pro osobní vozidla, a dnes už je otevřen
pro vozidla do 12 tun – dodávky a malé náklaďáky už přes Hrádek jezdit
mohou. Na nějaké přesnější tvrzení o trestné činnosti po rozšíření Schen-
genského prostoru je zatím ale brzy.
Hrádek je dost specifický tím, že leží na hranici dalších dvou
států. Existuje nějaká konkrétní spolupráce s vašimi kolegy 
z Německa a Polska, kterou by mohl pocítit řadový občan?
Existují dohody mezi Českou republikou a Polskem a mezi Českou 
republikou a Německem o vzájemné spolupráci. V letošním roce v lednu
proběhla součinnostní schůzka na policii v Bogatyni, kde jsme se sešli 
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s policisty z Německa z celého regionu, to je Löbau – Zittau, potom se 
zástupci Bogatynského okresu a za Českou republiku jsme tam byli my 
a zástupci za obvodní oddělení Frýdlant. Výsledkem budou již zmíněné
společné hlídky česko-polské a česko-německé. Německo-polské už 
probíhají. 
Jak je to s pravomocemi cizích policistů na území druhého státu?
Pravomoce jsou uzákoněny v Schengenské dohodě. Určité pravomoce
mají i cizí policisté na území českého státu, nicméně ta dohoda je 
taková, že hlídka bude vždycky minimálně čtyřčlenná a pravomoci 
bude přebírat vždycky policista, který je na svém území. To znamená, že 
německý policista může zasahovat na území českého státu, ale veškeré
pravomoci bude mít na bedrech ten český policista. V případě, že by se
dělo něco, kdy by ta smíšená hlídka musela přejít na německou nebo 
polskou stranu, zase tam budou zasahovat společně, ale pravomoci 
přebírá ten policista, který je z toho státu. Ta hlídka by měla být vícečlenná
než normální běžná hlídka.
Vraťme se do Hrádku. Máte nějaké porovnání s celostátním 
průměrem, pokud jde o kriminalitu?
Nemám udělanou analýzu, ale za rok 2007 jsme měli v Hrádku zhruba
kolem 300 trestných činů. Do toho jsou započítané úplně všechny trestné
činy, které tady byly spáchány a řešeny. Některé se podařilo objasnit, 
některé třeba ani nebyly trestnými činy. Nicméně ta administrativní 
zatíženost policistů tu byla, vez ohledu na to, jestli událost nakonec byla
kvalifikována jako trestný čin, nebo ne, protože se musí zpracovat stejně. 

Ve skladbě trestné činnosti je pochopitelně všechno. Od neplacení 
výživného nebo loupeží a loupežných přepadení přes činy, které by se
mohly zdát jednoduché nebo banální, ale jsou zde třeba i trestné činy 
násilného charakteru. Pochopitelně, že většinu tvoří majetková trestná
činnost. 

A co se týká toho, jak se nám dařilo objasňovat trestné činy, tak za rok
2007 jsme měli objasněnost kolem 55 %. Ve srovnání s celostátním 
průměrem opět nemám čísla přesná, ale co se týká Severočeského kraje,
tak v objasněnosti byl jeden z nejlepších v republice a okres Liberec se 
řadil mezi prvních 10 okresů v republice. Hrádecké oddělení bylo zhruba
v průměru. My jsme trochu specifické oddělení zejména z toho důvodu,
že máme hranice se dvěma sousedními státy, a navíc ještě sousedíme 
s dalším okresem, který už nespadá pod Liberecký okres – obvodní 
oddělení Jablonné už spadá pod Českou Lípu. 
Co se stane s budovou Cizinecké policie v Husově ulici?
Obvodní oddělení tady ve Václavské ulici letos skončí. Budeme se stěho-
vat do nové budovy na Husově ulici, kde bude nejprve probíhat rekon-
strukce podle projektu P1000. To je projekt ministerstva vnitra, ve kterém
byly vyčleněny peníze na zrekonstruování některých policejních stanic,
mezi kterými je i Hrádek a v okrese Liberec minimálně další čtyři oddě-
lení. Na základě tohoto projektu se zrekonstruuje část budovy, zejména
tam, kde budou vstupovat občané. To znamená, že zde vznikne přijímací
místnost, recepce a zároveň tam bude zázemí pro nepřetržitou službu,
dozorčí službu a výjezdy obvodního oddělení. Budova nabídne občanům
vysoký komfort, bude tam i dětský koutek, pro případ, že přijdou s dětmi.
Už se na ni docela těším, protože ty prostory budou opravdu reprezen-
tativní. Počítám s tím, že v druhé polovině letošního roku tady skončíme
a přesuneme se do budovy v Husově ulici. 
Před časem bylo publikováno srovnání prestiže jednotlivých
povolání. V posledních letech podle něj prestiž práce u policie
vzrostla. Pociťujete to nějak vy osobně? Změnilo se chování 
obyvatel vůči policistům?
Na to vám mohu odpovědět pouze svým subjektivním pocitem. Nemám
žádná data z průzkumů. Když jsem sem nastoupil v roce 2004, tak v prů-
běhu dvou let se stávalo, že na naši práci jsme měli několik stížností, byť
to byli lidé, kteří nebyli spokojení i ze svých osobních důvodů. Troufám
si tvrdit, že za loňský rok si vzpomínám snad jenom na jednu stížnost. Za
poslední čtyři roky se nám nestalo, že by byla podána oprávněná stížnost
na chování a práci policistů. Mám dojem, že se počet stížností snižuje. Co
se týká prestiže, tak já jsem s tím neměl nikdy žádný velký problém. Ani
jsem ho nepozoroval u lidí, se kterými jsem se stýkal. Já se při své práci
bohužel až tak moc nesetkávám přímo s občany, jsem víceméně ten 
v pozadí. Musel byste se zeptat přímo kolegů, kteří jezdí na místo, jakou
mají zkušenost. Vnímání policie je vyloženě o tom, jak policie funguje.
Když budou policisté vidět v ulicích a bezpečnost tady bude větší, tak se
od toho bude odvíjet i vnímání společnosti. Pokud jsem se setkal s nega-
tivním ohlasem, tak jedině od těch lidí, proti kterým jsme zakročovali 
represivně.

Vít Štrupl

Firma PROFI REGAL, s. r. o.
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V roce 2007 městská policie řešila celkem 2 629
událostí (telefonické nebo osobní oznámení 

občanů, asistence, zákroky na zvíře, zjištěno stráž-
níkem apod.).

Bylo řešeno celkem 839 (551 – v závorkách jsou údaje z roku 2006)
přestupků. 
— 307 (285) přestupků bylo řešeno domluvou  
— 484 (217) přestupků bylo řešeno v blokovém řízení v celkové výši 510

200 Kč (81 200,–), 213 přestupků bylo řešeno blokovou pokutou na
místě nezaplacenou

— 48 (49) přestupků bylo písemně zpracováno a postoupeno k dalšímu
projednání příslušným správním orgánům.
Městská policie vyjela ke 114 zákrokům na zvíře, kdy se jednalo o odchyt

volně pobíhajících psů, koček nebo likvidaci mrtvých srn, psů, koček,
kuny, lišek apod. 23 zvířat bylo převezeno do útulku v Ostašově.

Během kontrol bylo zjištěno 12 odstavených vraků vozidel. Na upo-
zornění MP byly všechny vraky odstraněny.

Bylo provedeno 23 dopravně bezpečnostních akcí po městě se zamě-
řením na dodržování bezpečnosti silničního provozu (cyklisté – osvětlení,
jednosměrky, zákazy vjezdu apod.).

Bylo provedeno zajištění 21 kulturních akcí a 11 sportovních akcí ve
městě (Rallye Lužické hory, Hrádecké rockové léto, hudební festival na
hradě Grabštejn, Hrádecké slavnosti apod.).

Bylo zjištěno založení 10 nepovolených skládek.
Bylo zadrženo 5 pachatelů trestného činu. 
Na ztráty a nálezy při MěÚ Hrádek n. N. bylo předáno 17 nalezených

nebo předaných věcí (kola, doklady, kočárek apod.).
20 nalezených nebo předaných věcí bylo vráceno majitelům.
Bylo provedeno zmapování reklamních poutačů ve města.
Ve 2 případech bylo na žádost pracovnic Pečovatelské služby Hrádek

nad Nisou provedeno otevření bytu, a to z důvodné obavy, že je ohrožen
život nebo zdraví obyvatel DPS.

V měsíci listopadu bylo započato s kontrolami přihlášení všech psů na 
katastru města Hrádek nad Nisou. V těchto kontrolách se nadále pokračuje.

Na odbor rozvoje města a stavební odbor při MěÚ Hrádek nad Nisou
bylo oznámeno 73 zjištěných závad na komunikacích, dopravním značení
a na majetku města, černé skládky.

Ve 24 případech byla provedena fyzická kontrola barů, heren. Kontroly
byly prováděny se zaměřením na podávání alkoholu mladistvým a hraní
nezletilé mládeže na automatech.

V rámci programu prevence kriminality a volnočasové aktivity mládeže
městská policie organizovala 14 besed na základních školách a mateř-
ských školkách, zaměřených na prevenci kriminality mládeže, dopravu,
drogy, jak se chovat k zvířatům apod. 

V měsíci říjnu pořádala pro občany preventivní měření rychlosti 
motorových vozidel na uzavřeném vnitřním okruhu ve městě.

Ve spolupráci s DDM Drak a ostatními organizacemi ve městě pořá-
dalo 8 turnajů a společných akcí pro mládež ve městě.

V měsíci červnu byl úspěšně ukončen projekt na podporu zvýšení 
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích s názvem „Děti – účast-
níci dopravního provozu 2006/2007“, který byl realizován ve školním roce
2006–2007. Tento projekt byl spolufinancován z dotace Grantového
fondu Libereckého kraje – Program podpory zvýšení bezpečnosti provozu
na pozemních komunikacích.

Projekt navazoval na projekt s názvem „Děti – účastníci dopravního
provozu 2004“, který byl úspěšně městskou policií realizován.

Cílem projektu bylo seznámit školní a předškolní mládež se situací 
a správným chováním v dopravním provozu, a to formou teoretické 
a praktické přípravy. 

Součástí projektu byla instalace svislého dopravního značení v Hrádku
nad Nisou (zvýraznění stávajícího dopravního značení, zvýšení pozor-
nosti řidičů a podstatné zvýšení bezpečnosti zranitelných účastníků 
provozu na pozemních komunikacích, zejména dětí). Toto značení bylo
vytipováno na základě studie „Bezpečná cesta do školy“.

Městská policie pořádala již IX. ročník mezinárodního turnaje v halové
kopané O putovní pohár starosty města Hrádek nad Nisou.

V rámci veřejnoprávní smlouvy s obcemi Chotyně, Bílý Kostel a Rynoltice
plnila úkoly strážníků městské policie v těchto obcích.

V obci Chotyně bylo řešeno 157 událostí, z toho 56 přestupků, které
byly řešeny v blokovém řízení v celkové výši 59 000 Kč.

V obci Bílý Kostel bylo řešeno 67 přestupků v blokovém řízení v celkové
výši 78 500 Kč.

V obci Rynoltice bylo řešeno 64 přestupků v blokovém řízení v celkové
výši 79 000 Kč.

Během služeb se městská policie zaměřovala na kontroly vytipovaných
lokalit, kde by mohlo docházet k požití alkoholických nápojů nebo jiných
návykových látek a kde dochází k vandalismu na majetku. 
— prováděla dohledy u základních škol a školních družin
— kontrolovala po zahájení vyučování pohyb dětí v katastru města, zda

nedochází k záškoláctví
— prováděla kontroly v lokalitách, kde se zdržuje mládež (parky, sídliště,

skatepark apod.)
— pravidelně kontrolovala zájmové objekty, zvláště v nočních hodinách
— při záplavových deštích kontrolovala pravidelně hladinu vodních toků

a zajišťovala pomoc občanům
— pomáhala při likvidaci škod vzniklých při větrných smrštích
— spolupracovala s dopravní komisí a osadními výbory v Oldřichově na

Hranicích, Václavicích, Dolním a Horním Sedle, Dolní Suché a Uhelné
— během letní sezóny zajišťovala veřejný pořádek v rekreačním areálu

Kristýna 
— občanům v katastru města Hrádek nad Nisou a obci Chotyně pomá-

hala řešit jejich stížnosti a připomínky
— prováděla dohledy na sportovních utkáních ve městě
— průběžně dochází ke zvýšení profesionalizace strážníků městské poli-

cie – tělesná a taktická příprava, školení zdravovědy, školicí kurzy apod.

Obvodnímu oddělení Policie České republiky byla poskytnuta asistence
u řešení 131 událostí (zajištění místa činu, dopravní nehody, řešení ozná-
mení apod.). V 39 případech hlídka městské policie vyjížděla na žádost
Policie České republiky.

V 1 případě byla provedena společná pátrací akce po pohřešované
osobě.

Společně bylo zadrženo 9 pachatelů trestného činu.
Firmě Elmar bylo oznámeno 21 závad na veřejném osvětlení.
Spolu se sbory dobrovolných hasičů bylo řešeno 47 událostí (likvidace

požárů, dopravních nehod, velká voda, větrná smršť apod.).
Se Záchrannou službou Libereckého kraje bylo řešeno 13 událostí (pře-

voz zraněných nebo agresivních pacientů, umrtí apod.).
Na SČVaK bylo oznámeno 5 závad na vodovodním řádu.
Ve 33 případech byl na žádost města proveden rozvoz písemností pro

osadní výbory. 
Velitel MP

Pavel Weiss

Zpráva o ãinnosti Mûstské policie 
v Hrádku nad Nisou za rok 2007
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Martin Půta, předseda Sdružení obcí Libereckého kraje, je od roku 2002
starostou Hrádku nad Nisou. V lednu roku 2007 byl zvolen místopředsedou
SOLK. Předsedou rady SOLK byl zvolen po odvolání tehdejší předsedy
Radka Nastiče v červnu 2007.

„Důvodem, proč jsem souhlasil se zvolením předsedou Sdružení obcí
Libereckého kraje bylo že si myslím, že je pro obce důležité mít zastou-
pení v komunikaci hlavně s Libereckým krajem, ale i se státem a dalšími
institucemi. Protože problémy, které obce a města řeší, jsou často velice
podobné a je dobré, když se snažíme ty základní prosazovat společnými
silami. To funguje víc, než když každý zvlášť pošle někam dopis, že se mu
něco nelíbí“, vysvětluje Martin Půta. 
Jaká je úloha a statut Sdružení obcí Libereckého kraje? 
Je to právnická osoba, sdružení právnických osob, s tím, že v tuto chvíli
má 78 členských obcí z celkového počtu 217, které na území Libereckého
kraje leží. Počet zvolna narůstá, s tím, že členy spolku se stala již většina
středních a velkých měst. Cílem je prosazování zájmů, které mají obce
společné. 
Co se SOLKU v poslední době podařilo?
Nejhmatatelnějším úspěchem je to, že jsme připomínkovali v rámci tvorby
krajského rozpočtu objem finančních prostředků, který bude tvořit fond
požární ochrany Libereckého kraje. V podstatě jsme navrhovali, aby se
tam objevilo 15 milionů korun, které tam byly původně a které se snížily
v prvním návrhu až na 5 milionů korun. Ačkoliv se původně krajské 
zastupitelstvo nechtělo tímto návrhem SOLKU moc zabývat, tak se nám
úpravu rozpočtu podařilo projednat jako zastupitelskou iniciativu. Přestože
do původního čtení rozpočtu se peníze na podporu hasičských sborů 
nedostaly, tak teď v rámci dělby přebytku rozpočtu kraje z loňského roku
je příslib, že se tam peníze ocitnou. Jde především o podporu hasičských
sborů malých obcí, které budou moci žádat o to, aby pro své dobrovolné
hasiče získaly více peněz. 

Dále se poměrně dost diskutovalo o zřizovatelských funkcích obcí, 
protože kraj zdědil po bývalých okresech různé systémy. Někde jsou umě-
lecké školy a domy dětí zřízeny obcemi, které je také financují, jako třeba
v bývalém okrese Liberec. A v některých bývalých okresech Libereckého
kraje tato zařízení v podstatě financoval okres. Nyní probíhá proces, kdy
si města přebírají tato zařízení na sebe, a naším cílem je, aby v rámci kraje
existovala pro všechny stejná pravidla. Zařízení krajského významu by
měl financovat kraj a zařízení obecního nebo městského významu každé
město.

Jako Sdružení obcí Libereckého kraje jsme připomínkovali například 
zákon o rozpočtovém určení daní, který by měl přinést více peněz menším
obcím. I když zde jsme příliš úspěšní nebyli, protože ministerstvo financí
si do komise, která nový zákon, který by měl platit od 1. 1. 2009, vybírá.
Jejími členy je Sdružení měst a obcí České republiky jako „zastřešující“
organizace, a pak jsou tam nějaké malé skupiny regionálního charakteru,
které nemají ani tolik členů, jako má SOLK. Členem této komise je  například
Zlínská výzva, kterou tvoří starostové těch úplně malých vesnic, a ti jsou
tam kvůli tomu, že jsou nejvíce slyšet.

Svaz měst a obcí, který by měl jejich zájmy zastupovat například v jed-
náních se státem, má tříkomorový systém. Jednu komoru tvoří zástupci
velkých měst, pak jsou běžná města, která nejsou statutární, a pak menší
obce. K tomu, aby byl ve Svazu měst a obcí přijat nějaký závěr, musí být
schválen v každé komoře. Pochopitelně ve chvíli, kdy malé obce říkají, že
mají malé daňové příjmy, protože největší část zůstává velkým městům,
je logické, že se nikdy nedokážou domluvit. Pak je velice jednoduché,
když se někdo schovává za to, že Svaz měst a obcí České republiky 
k nějaké problematice nepřijal žádné stanovisko. Často je to kvůli tomu,
že názory obcí jednotlivých kategorií jsou diametrálně rozdílné.
Které úkoly aktuálně stojí před Sdružením obcí Libereckého
kraje?
Chceme přesvědčit Liberecký kraj a zastupitelstvo o tom, aby se některé
připravované záležitosti řešily se zástupci SOLK už v rámci připomínko-
vání. V této souvislosti jsme oslovili zastupitelstvo s tím, že navrhujeme,
aby měl v rámci výborů zastupitelstva vždy některý ze starostů jako 
garant, pověřený řízením nějaké oblasti, možnost se s nějakým poradním
hlasem zúčastnit jednání jednotlivých výborů. Takový postup byl zatím
ve většině výborů zamítnut. V přesvědčování krajského zastupitelstva
chceme pokračovat po volbách. Myslíme si, že by to mělo fungovat na
podobné úrovni, jako když vláda připravuje nějaký návrh zákona nebo
nějakého legislativního opatření. Chceme dosáhnout toho samého na

krajské úrovni: když se připravuje nový návrh, tak aby se k němu obce
mohly vyjádřit ještě dřív, než se potom kolem něho strhne nějaká 
mediální přestřelka. 

Teď konkrétně řešíme problém kvůli alokaci peněz do regionálního 
alokačního programu. Proti původním alokacím se peníze přesunuly smě-
rem od menších k velkým městům, respektive k těm třem, která jsou jako
jediná nad 50 tisíc obyvatel, tzn. k Liberci, Pardubicím a Hradci Králové.
Připravujeme k tomu nějaké vyjádření, chtěli bychom, aby je podepsali
všichni, kterých se to týká. Pro mě osobně je problém, že se takový 
postup nekonzultuje s těmi, kteří by pak ty peníze měli využívat.
Jak funguje SOLK? Má nějakou stálou kancelář a stálé zaměst-
nance?
V podstatě má dva stálé zaměstnance, kancelář má v Liberci v ulici U Jezu,
proti krajskému úřadu. V radě SOLKU je zastoupeno 15 obcí a měst a tvoří
ji jejich starostové. Rada se schází jednou za měsíc nebo za dva, podle
toho, kolik je aktuálních témat. Snažíme se zvát zástupce Libereckého kraje,
kteří mají projednávanou problematiku na starosti. Víceméně pravidelně
se jednání účastní hejtman Petr Skokan, se kterým se řeší věci, které jsou
nové nebo problematické. Ostatní krajští radní si na naše jednání až 
tolik čas nedělají. 
Jak je činnost SOLK financována?
SOLK je financováno z příspěvků obcí a z vlastní výdělečné činnosti. Sna-
žíme se, aby vlastní činnost vytvářela většinu příjmů. SOLK připravuje pro
některé obce žádosti o dotace z prostředků Evropské unie. SOLK rovněž
pro některé obce zajišťuje veřejnosprávní finanční kontroly. Nezanedba-
telnou část rozpočtu SOLKU tvoří příspěvek Libereckého kraje. To si mys-
lím, že je docela rozumné a od Libereckého kraje vstřícné, přestože SOLK
častokrát vystupuje v jednotlivých otázkách de facto proti Libereckému
kraji a říká jiné názory. Je to ale dobrá příležitost, jak se o některých 
názorech dozvědět včas a jak je diskutovat.
Co přinese členství ve Sdružení obcí Libereckého kraje kon-
krétním obcím?
Tuto otázku slýcháváme od kolegů starostů poměrně často. Samozřejmě,
že SOLK není jako mikroregion, přes který lze žádat o nějaké peníze nebo
dotace, ale já osobně považuji SOLK za organizaci důležitou z hlediska
předávání zkušeností a předávání informací. A řekl bych i kvůli tomu, že
se většinu záležitostí dozvíme dřív, než se o nich rozhodne. Dostáváme
zpět řadu cenných informací a kontaktů a řadu zkušeností. Ale i inspiraci. 

Vít Štrupl

SdruÏení obcí prosazuje spoleãné zájmy

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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Hasiãi hodnotili loÀsk˘ rok
Hasiči bývali vždy jednou z „hybných sil“ v obci a platí to tím více, čím je
obec menší. Na Hrádecku se to potvrzuje především ve Václavicích a na
Dolním Sedle, kde jsou hasiči vidět za většinou akcí, které v obcích pro-
běhnou. Hrádečtí hasiči samozřejmě nestojí opodál. Není přitom nutné
vzpomínat jen na pouť, jejich činnost ocení nejvíce ti, kterým se dostalo
pomoci, když ji potřebovali.

Už začátkem prosince se sešli na výroční valné hromadě hasiči v Hrádku.
V loňském roce zasahovali snad u všech živlů a velkých zásahů bylo 
poměrně dost. Velitel hasičů ze Žitavy na valné hromadě poděkoval za
srpnovou pomoc hrádeckých hasičů při hašení velkého požáru v Žitavě,
dalším velkým zásahem byl požár rozestavěného domu v ul. 1. máje. 
Starosta města Martin Půta spolu s místostarostou Josefem Horinkou 
poděkovali za pomoc obyvatelům po větrné smršti Kyrill a po přívalovém
dešti v Oldřichově na Hranicích, který během chvíle vyplavil 15 domů. 
V listopadu byli mnozí obyvatelé svědky velkého taktického cvičení na
kostele sv. Bartoloměje. 

Hrádečtí hasiči v loňském roce vyjížděli ke 140 zásahům. „Jen“ 22 z nich
bylo k požárům. 47 výjezdů mělo charakter technické výpomoci, 37 zásahů
bylo kvůli živelním pohromám a 19krát pomáhali hasiči u dopravních 
nehod. Sdružení dobrovolných hasičů v Hrádku nad Nisou má nyní 84 členů.

Vedle stálých úkolů hasičů, ke kterým kromě zásahů při různých udá-
lostech patří také neustálé proškolování, zdokonalování a výchova dorostu,
se hasiči musejí starat také o techniku, která už leckdy pamatuje dlouhá
léta. V letošním roce ve spolupráci s městem chystají projekt, jehož 
výsledkem by měla být obnova hasičských vozidel. 

V lednu se sešli také hasiči ve Václavicích. V posledních třech letech (ale
hlavně v roce minulém) se soustředili především na rekonstrukci hasič-
ské zbrojnice. Vybudovali nový vchod, schodiště, opravili střechu a zřídili
novou společnou místnost.

Přesto se v jiných oblastech nezahálelo. Jednotka prováděla i nadále
výcvik, i když omezený, účastnila se likvidací následků Kyrilla, záplav 
v Oldřichově na Hranicích a taktického cvičení na kostele sv. Bartoloměje
v Hrádku nad Nisou. Členové sboru se stihli připravit i na okrskovou 
soutěž v požárním sportu, která se konala na Dolním Sedle, a společně 
s osadním výborem ve Václavicích připravili několik akcí pro veřejnost 
a hlavně pro děti.

V restauraci U Řeháčků na Sedle proběhla výroční valná hromada Sboru
dobrovolných hasičů na Dolním Sedle. Starosta sboru pan Jaroslav Postl
ml. připomněl mimo jiné sportovní úspěchy sedmi družstev, počínaje
mladšími žáky a konče starými pány, zmínil se o akcích na Dolním Sedle,
na kterých se hasiči podíleli a kterých bylo opravdu mnoho (čarodějnice,
okrsková soutěž v požárním sportu, fotbal, O pohár Dolního Sedla, 
Mikuláš, zábavy, …). Zmínil se také o nedostatečném financování jednotky
ze strany města, její malou výjezdovou činnost z důvodu nepovolávání 
k mimořádným událostem a o neřešení stavu požární nádrže, kterou sbor
obhospodařuje a stará se o ni. SDH Dolní Sedlo má 95 členů a aktivní je
i v práci s mládeží – stará se o 30 dětí.

Vít Štrupl, (s využitím zpráv z valných hromad)

Vojan zve na Tfii Alberty
Reprízu představení Tři Alberti a slečna Matylda uvede 29. února v DK
Beseda hrádecký divadelní soubor Vojan. Poprvé ji diváci mohli zhléd-
nout na loňském Hrádeckém divadelním podzimu. V provedení Vojanu
se líbila nejen jim, ale ocenila je i porota.

Hru Tři Alberti a slečna Matylda stihli herci z Vojanu předvést vloni na
třech místech, pětkrát ještě hráli předloňskou hru Luigiho srdce aneb 
Poprava tupým mečem.

Se „Třemi Alberty“ odjedou letos i na divadelní přehlídku do Lomnice
nad Popelkou, která se koná v březnu. Zanedlouho začnou s přípravou
nové hry pro letošní ročník Hrádeckého divadelního podzimu. Která hra
to bude, je ale zatím tajemstvím.

Na valné hromadě Vojan přijal do svých řad dva nové členy. Jelikož
členská základna spolku je stabilizována a nikdo jej neopustil, má dnes
Vojan 33 členů. Přicházet mohou i další, členové spolku přitom mezi sebe
rádi vezmou nejen herce, ale i lidi ochotné pomoci jakýmkoliv jiným 
způsobem v činnosti spolku.

Vít Štrupl

Podûkování
Jménem seniorů Základní organizace postižených civilizačními choro-

bami děkuji za poskytnutí sponzorského příspěvku Pískovnám, a. s., 

Lékárně Alfa, trafice pí. Urbánkové, prodejnám Jednota a Elektro,

Benzině pana Roubíčka, domácím potřebám a panu Vrabcovi ze Stráže

nad Nisou.
Upřímné díky za Vaši pomoc a hodně pohody a úspěchu přeje

Za ZO SPCCH Anna Martincová
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Jedna ze tří obecních příp. obecně prospěšných věcí v naší vesničce byla
jednospřežná, červeně natřená hasičská stříkačka, která nesla datum 1816
a byla schovaná v dřevěné kůlně přistavěné ke stodole hostince č. 16. 
Toto místo bylo velmi nevhodné, protože bylo ohroženo ohněm. Velký
hostinec potažmo krčma s velkým tanečním sálem a všemi vedlejšími 
budovami, jako stodolou, chlévy atd., byla totiž ze dřeva. Proto se často
mluvilo o úmyslu bezpečného umístění ve vlastní hasičárně, ale kvůli 
velkým nákladům ve srovnání s chudobnými místními poměry a výdělky
se to pořád odkládalo. Kromě toho bylo živé ještě jedno přání, a sice zvon
ke zvonění během dne a k jiným příležitostem, a protože toto bylo 
levnější, bylo toto přání i snáze splnitelné. A tak když mě můj otec v roce
1849 vezl na učitelský kurz vzorové hlavní školy v Praze, koupil tam ve 
zvonařství Bell zvon, jehož zvuk zní ještě dnes a tehdy našel své místo na
velké lípě před domem č. 4, který patřil bývalému místnímu rychtáři. 
To byla pro obec velká událost, která umlčela všechna ostatní přání. 
Časem se ale i zde vyskytlo několik nepříjemností. Místo mezi větvemi lípy
nenabízelo konstrukci zvonu dostatečnou oporu při velkých bouřích 
a závějích, a proto při jedné bouřlivé noci zvon dokonce spadl dolů, aniž
by naštěstí utrpěl škodu. Také volně visící provaz sváděl k neplechám 
a taškařicím apod. A tak se přání po lepším umístění zvonu a také 
stříkačky ozývalo dvojnásob živě. Když jsem se kvůli nemoci (tuberku-
lóze) vzdal učitelského povolání a přišel domů, abych s bratry vstoupil
do obchodní společnosti a po mé svatbě v roce 1860 jsem se jako 
majitel domu č. 23 usadil na Uhelné, byl tento záměr předmětem 
každodenních rozhovorů. Debatovalo se hodně o způsobu stavby. A když
jsme jednoho večera (bylo to v zimě 1861–62) zase společně seděli v hos-
tinci a jednou stranou byl vysloven názor, jestli by na zadní zdi hasičárny

s věžičkou pro zvon nemohl být umístěn i výklenek pro oltář nebo kříž,
odpověděl taktéž přítomný Wenzel Wagenknecht: „No, tak postavme
přece raději hned pořádnou kapli!“ Tento výrok byl pro všechny jako 
vysvobození. Každý s tím souhlasil a nabízel se přispět dle svých sil. 
A když se to v obci rozneslo, nebylo žádného odporu, nýbrž všestranného
souhlasu. Je to důkaz, že náboženský cit dřímal v srdcích všech obyvatel
a takto mohl být aktivně vyjádřen. A takto byla vlastně kaplička založena.  

(Za poskytnutí textu přeloženého z němčiny děkuji M. Uškrtovi)

Historické vzpomínky na v˘stavbu kaple na Uhelné a dal‰í
události aÏ do roku 1916

Po letech neúspěšných snah o záchranu kapličky na Uhelné můžeme 
přinést dobrou zprávu. V lednu se podařilo učinit dohodu s dosavadním
vlastníkem kaple p. Slovákem a město se za 100 tisíc korun stane opět 
jejím majitelem. Kromě zchátralé kaple získá zpátky i zvon z věžičky nad
vchodem a kříž. Odkoupení kaple bylo po nikam nevedoucích jednáních
patrně jedinou možností, jak stav této památky stojící uprostřed návsi na
Uhelné změnit.

Kaple na Uhelné byla vysvěcena v roce 1867. Postavili si ji tehdy za své
peníze místní obyvatelé, i když přispěli i jiní, například majitel panství
Clam-Gallas. I s vybavením přečkala obě světové války. Na začátku deva-
desátých let ještě byla pod střechou, uvnitř byl kůr i oltář, i když v bídném
stavu. 

Prodej kaple v roce 1996 a následující léta neudržování přinesla její 
devastaci, takže do dnešních dnů se zachovaly bezmála jen obvodové zdi.
Snahy o zachránění kaple trvají ještě z dob, kdy nebyly v okrajových 
částech města zřízeny osadní výbory, a až po mnoha letech se podařilo
dosáhnout alespoň změny vlastníka.

O dalším osudu kaple budou muset teprve rozhodnout obyvatelé
Uhelné, mimo jiné také v závislosti na finančních prostředcích. V. Štrupl

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

Kapli na Uhelné opût vlastní mûsto

Zápis do matefisk˘ch ‰kol
Zápis do všech MŠ v Hrádku n. N. se uskuteční 

v úterý 4. 3. 2008 od 9 do 16 hodin.
Zápis do MŠ Václavice se uskuteční 5. 3. 2008 od 13 do 16 hodin.
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Dokončení ze strany 1
Partnery projektu se stanou město Hrádek n. N., ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ
Lidická (vedení, učitelé, žáci 7., 8. a 9. tříd), Mezinárodní dětský parla-
ment, DDM Drak, Krajský úřad Liberec. Počítá se rovněž s financováním
prostřednictvím mimoměstských zdrojů formou podání projektu u někte-
rého z vhodných poskytovatelů dotací.

Vít Štrupl

OOcceenněěnníí  ssppoorrttoovveecc  rrookkuu
Jaroslava Králová – žákyně V. třídy ZŠ Lidická
Od roku 2006 navštěvuje ASPV – „Cvičení Lída“.

V loňském roce se úspěšně účastnila za mladší žákyně:
— Regionální kolo v lehké atletice 23. 5. – Liberec – Vratislavice – 3. místo
— Krajské kolo v atletickém víceboji 9. 6. – Česká Lípa – 3. místo
— Republikové kolo v lehké atletice 16. 6. – v Hošťce u Brandýsa nad 

Labem
— Podzimní sraz žactva v přírodě 6. 10. – Oldřichov v Hájích
— Vybíjená 3. 11. – Turnov – 7. místo v družstvu „Smajlíci“
— Všestranně zdatné žactvo 13. 11. – Liberec – Rochlice – 1. místo.

Jan Čejka
Tenis hraje od 5 let.

V roce 2000 získal Kanára naděje pro Severní Čechy.
Sezóna 2007: 

— umístění v českém celostátním žebříčku: 55. místo, 30 bodů
— 24. 4. – TK LTC Děčín (A) – semifinále dvouhry, finále čtyřhry spolu 

s Matěáskem)
— 16. 6. – Oblastní přebor – semifinále dvouhry, finále čtyřhry
— 11. 8. – Lokomotiva Nymburk – vítězství ve dvouhře, vítězství ve čtyřhře

spolu s Matěáskem)
— 25. 11. akademické Tenisové centrum – finále dvouhry

Jako jediný skutečný odchovanec hrádeckého tenisu vítězil ve svých 
utkáních 1. i 2. ligy.

Martin Matoušek
Ke sportu byl veden rodiči už od mala. Na základní a střední škole se 
zúčastnil několika závodů v přespolním běhu nebo běhu na dlouhou trať.
Od roku 2003 se začal více soustředit na horské kolo a v roce 2004 začal
trénovat na triatlon. Rok nato přišly první závody. 

Nejlepší výsledky: v roce 2006 XTREME TRIATHLON BRUŠPERK 3. místo
a roku 2007 6. místo v tomtéž závodě. Rekreačně se věnuje sportovnímu
lezení, skálolezectví, vodnímu lyžování, snowkatingu a dalším outdoo-
rovým sportům.

OOcceenněěnníí  zzaa  ččiinnnnoosstt  pprroo  mměěssttoo::
Anna Pilařová
— za dlouholetou práci s dětmi v oblasti divadla. 

Soubor Dividýlko, který působí pod DDM Drak v Hrádku nad Nisou,
byl založen v roce 1986 a jeho prvním představením byla vánoční besídka.
Za ta léta prošlo souborem asi 200 dětí. Práce v Dividýlku představuje 

i přípravu kostýmů a kulis, někdy i vymýšlení her. Některé z dětí hraní baví
stále a nyní vystupují v DS Vojan. Každým rokem soubor připravuje dvě
pohádky pro děti, vyvrcholením této práce je účast na Hrádeckém diva-
delním podzimu, kde soubor získal od poroty nejedno ocenění. Děti se 
v Dividýlku pod vedením Anny Pilařové učí nejen vystupovat na veřejnosti,
ale též správné výslovnosti, jevištní řeči apod.

Postl Jaroslav st.
— za dlouholetý přínos v oblasti práce s mládeží a požární ochrany. Člen

sboru dobrovolných hasičů od 1. 1. 1972 – 36 let.
Vedoucí práce s mládeží u SDH Dolní Sedlo 24 let, člen odborné rady

mládeže při okresním sdružení hasičů, bývalý dlouholetý velitel jednotky
a sboru SDH Dolní Sedlo. Nositel několika vyznamenání, mimo jiné „Za
mimořádné zásluhy práce s mládeží“, uděleného Ústředním výkonným
výborem svazu hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Luboš Horák 
S dětmi pracuje již více než 10 let. Za tuto dobu vyrostlo pod jeho rukama
téměř 100 dětí v dospělé rybáře.

V tradičním rybářském závodu o Pohár Trojzemí se v silné konkurenci
umístila v kategorii děvčat sl. Kolenová na 1. místě a v kategorii chlapci –
kadeti se na 2. místě umístil pan Matoušek a na 3. místě pan Matl. 

Díky snaze a bezmeznému zapálení Luboše Horáka se stala rybářská
mládež příjemcem dotace z fondů INTERREG III – příhraniční spolupráce
ve výši cca 120 tis. Kč. 

Ve spolupráci s kolegy p. Hávou, p. Brabencem, p. Rotyšem a pány
Matlovými vychoval v posledních letech velice úspěšné reprezentanty 
našeho města v rybářském sportu. Z mezinárodních závodů v Polské 
republice vozí zástupci dětských rybářů vždy medailová umístění.

Luboš Horák každoročně uskutečňuje s dětmi úklid břehů řeky Nisy 
a poznávací turistické výlety po blízkém okolí.

Ocenûní byla pfiedána za práci s mládeÏí

polečenskápolečenská
rubrikrubrikaa
Životní výročí
Občanům, kteří v měsíci
lednu 2008 oslavili
významné životní jubileum,
srdečně blahopřejeme.

70 let Jaroslava Janečková
80 let Emilie Rumlová
81 let Erika Urbanová, Miloslav Kolouch
82 let Josef Maděra
83 let Božena Špuláková, Marie Chládková, 

Zdeňka Koldovská
84 let Emilie Kopejsková
85 let Josef Štekr, Jaroslav Valeš,

Zdeňka Šmídová
86 let Ervín Scholze, Miroslav Prošek
87 let Jaroslav Krejčí
88 let Hedvika Suchardová

Marie Zimová, SPOZ
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Mrazík přišel do Hrádku letos už počtvrté. Je to zimní drsňácký závod 
neboli noční výsadek pro dospělé. Požádali jsme tedy Mrazíka, aby nám
o sobě a o závodu prozradil pár tajemství. 
Kde jste se vlastně v Hrádku vzal?
Jsem tu již 4. rok. Zrodil jsem se v roce 2004 v hlavách organizátorů mého
staršího kolegy, Nočního výsadku pro děti, který se koná v červnu nebo
v září. Bylo to vlastně splněné přání několika vedoucích, kterým bylo líto,
že pro ně nic takového není. No a následující rok jsem byl na světě. Sice
ještě trochu nesmělý a nezkušený, ale byl.
Jak závod vzniká a jak se vám dařilo v předešlých letech?
Vznikám průběžně celý rok. První nápady přicházejí vždycky večer a ráno
na konci předchozího ročníku. Je to směs dojmů, prožitků, nápadů 
a vlastně se tak na mně podílejí i všichni účastníci. Pak už záleží na organizá-
torech, jak si s tím poradí. Průběžně celý rok se pak vybírá oblast, místa
kontrol a upravují se pravidla, která se snažím mít každý rok jiná. No 
a měsíc před vlastním závodem je taková přípravná fáze. Běhání, shánění
map, tisk kontrol, výroba nebo výběr cen a přemýšlení a kombinování…

První ročník se konal na území Lužických hor v okolí Hrádku. Další rok
jsme se podívali na opačnou stranu pohoří, pak jsme to kombinovali 
a letos poprvé jsme se dostali, díky volnému pohybu osob, do Žitavského
pohoří. 
Takže jste letos většinu kontrol umístil na německou stranu?
Ano. Chtěl jsem účastníkům umožnit prohlédnout si přírodní krásy 
našich sousedů. I když souhlasím s tím, že v noci je to úplně jedno. Kou-
zelné ale bylo, že i tak se letošní ročník nejvíce líbil. Bylo také rekordně
účastníků. Sice z původních 60 přihlášených závodilo nakonec „jen“ 42,
ale i tak to byl z mého pohledu zatím největší úspěch. Dokonce jsme tu
měli i závodníky z Moravy :) a libereckého magistrátu.

Protože jsme neměli možnost dostat se autobusem do Německa, 
odvezli jsme závodníky do Krompachu, odkud startovali po 5 minutách.
Podle mapy se pak museli dostat do Hrádku a cestou posbírat do 20 kon-
trol umístěných různě od Hainu po Kohoutí vrch.
Polovina kontrol bylo na skalních vyhlídkách. Má to v noci cenu?
Určitě. Už jen to kouzlo, že musíte vylézt pro kontrolu nahoru a donutí
vás to se rozhlédnout. Neopakovatelný je pohled na osvětlený Oybin, 
Žitavu, polský důl a i Hrádek. Nakonec vás to i zahřeje, když lezete po
žebříku nebo stoupáte po schodech 200 m nahoru. 
Jak dlouhá byla zhruba trasa?
To se nikdy nedá říct přesně. Když jsem roznášel kontroly, počítám, že
jsem ušel tak 30 nebo 35 km. Ale trasa záleží na každém týmu, takže 
pokud ujdou víc, nebo míň, je to jejich věc. Podmínkou bylo donést 
minimálně 8 kontrol. Družstvo „lékárníků“ toho využilo. Sebrali jich 9 
a vrátili se jako první do cíle již v půl druhé ráno. Bohužel ale letošní 
pravidla neupřednostňovala pouze čas, ale i počet kontrol a uhodnutých
indicií. Proto vyhráli až ti druzí, kteří došli sice asi o hodinu později, ale
kontroly měli všechny a ještě uhodli závěrečný kviz a většinu indicií. 
Prozradíte nám, kdo vyhrál a jaká byla první cena?
Vyhrálo družstvo ve složení Tomáš Schreier, Jaroslav Čermák, Pavel 
Farský a Tomáš Farský. Jejich čas na trati byl něco málo přes 5 hodin. 

Obdrželi mrazíkovské medaile a mrazíkovské teplé funkční ponožky, aby
jim příští rok nebyla zima. 
A jak dorazila ostatní družstva?
Pak už se vraceli zhruba po hodině. Nejdéle byli závodníci na trati 9 a půl
hodiny, dorazili do cíle po 7. hodině ranní. Vyluštili hádanku, najedli se 
a šli rovnou na vlak. 
Měli účastníci nějaký pěkný zážitek?
Zážitků je vždycky plno. Letos to bylo posílené tím, že nám přálo počasí
a bylo v podstatě krásně. V noci byly 2 stupně, cestu neztěžoval sníh ani
bláto a dokonce téměř nepršelo. Bohužel jsme netušili, že se náš termín
překrývá s akcí myslivců, ale naši závodníci jsou často vybaveni čelovkami
a mají povinnou baterku, takže se nic nestalo. 

Žitavské pohoří je krásné samo o sobě. Pro spoustu účastníků to mělo
kouzlo v tom, že tam byli poprvé, a těší se, až se  na ta místa budou moci
vrátit ve dne. 
A příští ročník?
Bude opět z pátku na sobotu o pololetních prázdninách. Místo je zatím
tajné, protože ho neznám ani já. Dovolím si touto cestou pozvat další
mrazíky do hry. Motivací mohou pro vás být fotografie z letošního roč-
níku, které budou ke zhlédnutí v průběhu měsíce na www. kolkolem.cz.
Nechte se inspirovat! Mrazík 2008

Mrazík hostil rekordní poãet úãastníkÛ

Sportovní dopoledne 
na bruslích

Dne 26. ledna 2008 bylo DDM Drak, městskou policií a Orlem Hrádek
opět pořádáno sportovní dopoledne na bruslích.

Akce se konala na veřejném kluzišti v areálu Orel a zúčastnilo se jí 
rekordních 44 dětí, k nimž se přidalo 10 „dospěláků“.

Soutěžilo se v disciplínách slalom na bruslích, jízda zručnosti, jízda
pružnosti a ohebnosti, jízda na čas a střelba pukem na branku. Všichni
přítomní byli rozděleni do pěti věkových kategorií – od mateřské školky
po „dospělce“.

VVííttěězzoovvéé  ddllee  vvěěkkoovvýýcchh  kkaatteeggoorriiíí::  
Mateřské školy: Gottsteinová Viktorie, Sebastián Sitte
1.–3. tř.: Krňáková Pavla, Gottstein Adam
4.–6. tř.: Palasová Lucie, Antoš Václav
7.–9. tř.: Štěpková Lucie, Palas Tomáš
„dospělci“: Kurešová Iva, Weiss Pavel
Pořadatelé děkují sponzorům, organizátorům celé akce, a to zaměst-

nancům DDM Drak, Městské policii Hrádek nad Nisou, SKS, s. r. o,
Marius Pedersen, pobočka Hrádek nad Nisou, členům Jednoty Orel, 
p. Kurešovi, všem přítomným soutěžícím, fanouškům, a těší se na další
spolupráci.

Sponzory soutěže jsou DDM Drak, město Hrádek nad Nisou a SKS,
s. r. o., Marius Pedersen.

Tato akce byla pořádána s podporou města Hrádek nad Nisou.
Mgr. Ladislava Jurková – DDM Drak

Pavel Weiss – městská policie

Podûkování sponzorÛm…
Během měsíců července a srpna 2007 prošla Mateřská škola Loučná 
nejnutnějšími opravami, úpravami a přestavbami, aby mohla být znovu
otevřena v září loňského roku. Což se povedlo. 

Prostředí, které vzniklo, bylo moc pěkné (nové toalety, osvětlení, koberce,
atd.), avšak materiální vybavení nesplňovalo představy rodičů ani ostat-
ních pedagogů. Proto bych chtěla touto cestou poděkovat manželům 
Tůmovým, kteří s námi spolupracují a pomáhají nám, kde se dá. Získali
pro naši MŠ peníze na zakoupení nových židliček a stolků do pracovny,
vánočních dárků a celkově se podílejí na zlepšení materiální úrovně školky. 

Také jsme koncem roku zakoupili nábytek do herny, na který poskytly
finance firmy Cadence Innovation, k. s., (Liberec) a Trelleborg (Hrádek
nad Nisou), která přislíbila pomoc i v dalším roce. Samozřejmě naše 
poděkování patří všem sponzorům, kteří poskytli jakoukoli materiální či
finanční pomoc pro zlepšení prostředí a všech vlivů, které jsou důležitou
součástí procesu všestranného rozvoje dětí.

Franzová Lucie 
Mateřská škola Hrádek-Loučná „Motýlek“
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