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Majitelé nemovitostí zaplatí více
Vyšší daň zaplatí od 1. ledna 2009 všichni majitelé nemovitostí v Hrádku nad Nisou a jeho okrajových 
částech. Zvýšení přitom není plošně stejné – bude se lišit podle toho, o jakou jde nemovitost, a podle toho,
kde se nemovitost nachází.

Zastupitelstvo města schválilo Vyhlášku o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti 
25. června. V prvních dvou článcích vyhláška pouze respektuje znění novely zákona, který stanovuje, že
nejnižší koeficient, který může město uplatnit pro násobení základní sazby daně z nemovitosti u pozemků
a staveb, se pro Hrádek nad Nisou zvyšuje z 0,6 na 1,0. Tato změna se týká části Donína, která je stavebně
sloučená s Dolním Sedlem, Dolního Sedla, Oldřichova na Hranicích, Václavic, Uhelné a Dolní Suché. 
V těchto částech města byl doposud uplatňován právě koeficient 0,6.

Všech majitelů nemovitostí, ať jsou to stavby, pozemky, samostatné nebytové prostory, nebo byty, se
týká stanovení místního koeficientu na dvojnásobek. Ukázkově to znamená, že například majitel patro-
vého rodinného domu o ploše 80 m2 a pozemkem 500 m2 v Hrádku nad Nisou, který dosud platil ročně
částku 261 Kč, bude platit daň 522 Kč. Za stejný pozemek a dům v Loučné nebo v Doníně byla dosud 
stanovena daň 233 Kč, nově to bude 466 Kč. Ve shora zmíněných okrajových částech města je potřeba
nejdříve započítat změnu koeficientu z 0,6 na 1,0 – za obdobnou nemovitost dosud činila daň 121 Kč,
nově to bude 354 Kč. To je sice více než dvojnásobek, ale v korunách je to 233 Kč, stejně jako pro maji-
tele ukázkového domku z Donína či Loučné. Stejný výpočet platí i pro majitele bytů.

Pro majitele rekreačních staveb, samostatně stojících garáží a staveb pro podnikatelskou činnost se 
zvýšila daň z nemovitosti v roce 1997 na 1,5násobek původní sazby. Novou vyhláškou, která bude platit
od 1. ledna 2009, se tato sazba majitelům nemovitostí pro individuální rekreaci a majitelům garáží 
rovněž zvyšuje na dvojnásobek. Na majitele, kteří vlastní nemovitosti určené k podnikání, se vztahuje také
dvojnásobný koeficient, ale nebude uplatňován koeficient 1,5 z roku 1997. Například malá firma v Hrádku,
která dosud odváděla daň ve výši 1 940 Kč, bude nově platit 2 425 Kč. Dokončení na straně 5

Chcete vidût jezerní
vílu Krist˘nu?

RRoommaannttiikkaa  pprrvvnníí
Ve starých knihách je psáno, že se jednou
za rok v okolí jezera zjevuje patronka 
a ochránkyně lesů a vod, lesní víla 
Kristýna. Lze ji vyvolat pouze s pomocí
lesních mužíků, hejkalů, divoženek 
a ostatních lesních tvorů. Pokud se ji 
podaří v okolních lesích najít, prove-
deme ji kolem jezera až na východní
břeh, tam ji poprosíme, aby lesním 
kvítím, rozsetým po vodní hladině, pože-
hnala křišťálové vodě a okolním lesům. 

Zveme všechny příznivce jezera 
a okolní malebné přírody k účasti 
v pochodu masek. Lesní tvorové i všichni
ostatní se sejdou 26. července ve 
14 hodin u recepce v severní části areálu.

Každý účastník v masce dostane po
procházce okolo jezera od jezerní víly
„buřťáka“, kterého si bude moci opéct 
u ohnivého mužíčka.

Abychom udělali radost i milovníkům
zlatavého moku, odstartujeme téhož
dne od 16 hodin „Pivní pochod“. Start
bude také u recepce. V každém týmu
musí být alespoň jedna žena. Povinností
účastníků je vypít v každém zařízení 
v okolí jezera nejméně jedno malé 
a jedno velké pivko. Tento výkon bude
zaznamenán na pergamenu, který 
dostane každý tým a který bude nejdů-
ležitějším důkazem podaného výkonu,
při vyhodnocení nejlepší dvojice. Každý
účastník dostane také „buřťáka“ na ope-
čení.

Provozovatelé většiny občerstvení 
i restaurací připraví na závěr tohoto dne
hudební produkci, mnohdy opepřenou
i drobnými soutěžemi.

U Penzionu Kristýna si budete moci
poslechnout country skupinu VOBUTÝ,
nad hlavní pláží najdou vyžití příznivci
rocku, bude zde hrát skupina S.V.R., a na
Jihu si přijdou na své příznivci starších
hitů. Dokončení na straně 7

Tři stovky cykloturistů se zúčastnily XIV. celostátního cyklosrazu, který v červnu pořádal v Hrádku nad 
Nisou na Kristýně SK Wartemberský kolař ze Stráže pod Ralskem. Organizátoři chtěli cyklistům z celé 
republiky představit možnosti výletů v okolí hranic a hlavně nabídku, která je zde už nyní pro cykloturisty
připravena.

Účastníci, kteří přijeli i z opravdu vzdálených koutů České republiky, si pochvalovali především zázemí,
které nabízí autokemp a restaurace na Kristýně. Od loňského roku užívá areál Kristýna označení Cyklisté
vítáni, které dostávají zařízení splňu-
jící podmínky certifikace. Cyklisté
pak mohou na internetu (na adrese
www.cyklistevitani.cz) dopředu
plánovat výlety a ubytování i podle
této značky. Nezřídka se totiž stává
i to, že v některých zařízeních jsou
doslova nevítanými hosty. Auto-
kemp Kristýna obdržel při závě-
rečném večeru cyklosrazu uznání 
„Nejlepší provozovna kraje v pro-
gramu Cyklisté vítáni“.

Výlety byly pro účastníky cyklo-
srazu naplánovány tak, aby poznali 
i cyklistické stezky v Německu 
a Polsku.

Dokončení na straně 7

Cyklisté objevují Trojzemí
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
1100..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
10. schůze rady města v roce 2008 konaná dne 28. května se zabývala 
těmito záležitostmi:
— schválila plán rozvoje dětských hřišť v jednotlivých lokalitách a uložila

k zapracování do rozpočtu jednotlivých období
— schválila pro údržbu – sekání trávy s odvozem na hřbitovech – pro rok

2008 firmu SKS Jablonec nad Nisou
— schválila k realizaci stavby víceúčelového hřiště Dolní Sedlo firmu EKKL

Kroměříž za cenu 1 300 014 Kč vč. DPH 
— schválila uzavření dodatku smlouvy o nájmu pozemku mezi městem

Hrádek nad Nisou a Kristýnou, a. s., s tím, že nájemné za druhé polo-
letí r. 2007 ve výši 220 655 Kč a nájemné za r. 2008 ve výši 441 312 Kč
je splatné do 31. 12. 2008

— vzala na vědomí informaci ředitele společnosti Kristýna Ing. Petra 
o výstavbě oplocení areálu s cílem jeho zabezpečení dle důvodové
zprávy

— vzala na vědomí informaci o příjmech města za parkovací automaty
— schválila stavební firmu Sluka Vratislav Liberec k realizaci akce oprava

požární nádrže Dolní Sedlo – 1. etapa – stavidlo za cenu 116 620 Kč
vč. DPH 

— schválila stavení firmu Stavo S Liberec k realizaci projektu stavební
úpravy v kuchyni ZŠ T. G. Masaryka za cenu 750 228 Kč vč. DPH 

— schválila dodavatelskou firmu Megastro, Boršice k realizaci projektu
vybavení kuchyně ZŠ T. G. Masaryka za cenu 1 091 151 Kč vč. DPH 

— schválila návrh smlouvy o dílo s firmou PULSKLIMA na akci rekon-
strukce vzduchotechniky v kuchyni ZŠ TGM 

— schválila návrh smlouvy o dílo s firmou MAXEL, s. r. o., na akci Základní
škola Lidická v Hrádku nad Nisou – rekonstrukce sociálních zařízení

— schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o údržbě veřejného osvětlení
se sdružením Elmar do 31. 12. 2008

— na základě projednání schválila nájem části nebytových prostor 
v objektu Liberecká č. p. 587 (výměník) firmě EURNET za 1 Kč/měsíc +
služby na zkušební dobu určitou do 31. 12. 2008

— po projednání pověřila OIaSM vypsat výběrové řízení na akci Hrádek
nad Nisou – Donín, vodovod a kanalizace – příprava dokumentace

— schválila po projednání finanční příspěvek na člena O. S. Bílá růže ve
výši 6 330 Kč z příspěvkového programu města dle důvodové zprávy,
který bude hrazen z rezervy tohoto programu. Schválila poskytnutí 
tohoto příspěvku jen za podmínky řádného vyúčtování poskytnutého
příspěvku, a to vzhledem k pozdnímu podání žádosti.

— vzala na vědomí neschválení dotace z Grantového fondu LK na pro-
jekt Obnova sochy sv. Vavřince v Hrádku nad Nisou. Vzala na vědomí
orientační nabídku na restaurování sochy sv. Vavřince na Oldřichovské
ulici v Hrádku nad Nisou dle důvodové zprávy. Schválila financování
obnovy sochy sv. Vavřince v rámci městských slavností.

— vzala na vědomí nabídku na optimalizaci využití přetlakové haly 
v Hrádku nad Nisou a zmocnila starostu města k dalšímu jednání 
a předložení výsledku jednání radě města a zastupitelstvu města do
konce června 2008

— schválila pořízení internetové kamery od f. Eurnet za cenu 16 550 Kč
vč. DPH vč. montáže umístěné na budovu městského úřadu

— schválila uzavření ulice Žitavská od Lidového domu ke kruhovému 
objezdu dne 26. 7. 2008 v době 17–19 hodin z důvodu konání 
tuning srazu.

1111..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
11. schůze rady města v roce 2008 konaná dne 11. června se zabývala 
těmito záležitostmi:
— na základě předložených podkladů ruší výběrové řízení „Rekonstrukce

centrální školní jídelny v Hrádku nad Nisou a výměna ventilů radiátorů
v ZŠ Lidická a ZŠ TGM, Hrádek nad Nisou“

— vzala na vědomí zprávu o havarijním stavu mostu U Nývltů a uložila
OISM zajištění osázení nových dopravních značek a uzavření chodníku
pro pěší. Zároveň uložila vypsat výběrové řízení na zhotovení PD
potřebné pro rekonstrukci mostu.

— schválila firmu GDS Liberec k realizaci zakázky oprava střechy na 
hasičské zbrojnici v Hrádku nad Nisou za cenu 77 424 Kč vč. DPH 

— schválila dodavatelskou firmu Kantor sport, Ústí nad Labem k realizaci
projektu vybavení sokolovny za cenu 50 243 Kč vč. DPH

— schválila stavební firmu Regula Term, Hrádek nad Nisou k realizaci 
projektu využití odpadního tepla pro vytápění MŠ Liberecká za cenu
551 154 Kč vč. DPH.

1122..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
12. schůze rady města v roce 2008 konaná dne 18. června se zabývala 
těmito záležitostmi:
— vzala na vědomí a doporučila schválení usnesení Zastupitelstvem 

města Hrádek nad Nisou v následujícím znění: „Zastupitelstvo města
Hrádek nad Nisou schvaluje účast MŠ Liberecká na projektu Vyrůstat
se dvěma jazyky dle důvodové zprávy“

— schválila odkoupení movitého majetku v objektu celnice č. p. 271 k. ú.
Hrádek nad Nisou za cenu 22 070 Kč

— vzala na vědomí zprávu auditora o hospodaření města za rok 2007 
— vzala na vědomí výši finančních prostředků, které jsou k dispozici na

účtu fondu rozvoje města ke dni 12. 6. 2008, a částku dotace do fondu
vypočtenou k 30. 4. 2008. Rada města schválila provedení převodu na
účet FRM po ukončení 1. pololetí 2008 a zároveň vyúčtování realizo-
vaných akcí dle skutečných výdajů.

— vzala na vědomí žádost o finanční podporu 16. ročníku Grabštejnské
léto a schválila na tuto akci přispět částkou ve výši 10 000 Kč, s tím, že
bude město uvedeno jako sponzor akce a jedno z nabízených vystou-
pení bude uvedeno na Horním náměstí

— vzala na vědomí projektový záměr a podání žádosti o dotaci 
k nadaci Proměny na projekt Hrádecké parky. Rozsah a financování
bude dle podmínek výzvy této nadace, kdy podíl žadatele činí 
minimálně 10 % celkových nákladů, což je dle podané žádosti cca 
1 260 tis. Kč.

— vzala na vědomí projektový záměr a podání žádosti o dotaci na projekt
Klub mládeže Hrádek nad Nisou, který bude podán do Globálního
grantu Libereckého kraje, operační program Vzdělávání pro konku-
renceschopnost. Rozsah a financování projektu budou zpracovány dle
podmínek tohoto programu.

— vzala na vědomí nezaregistrování projektové žádosti projektu Přeshra-
niční spolupráce policií v ERN, který byl zaevidován pod číslem 111 
a na kterém se město Hrádek nad Nisou podílí pouze jako partner 
projektu

— vzala na vědomí informaci o pořádání Mistrovství Evropy seniorů 
v lehké atletice v roce 2012 svazkem měst Malý trojúhelník

— souhlasila se záměrem výstavby oplocení severní části rekreačního 
areálu Kristýna. Jedná se o zinkové oplocení Heras Triton. 

MMiimmoořřááddnnáá  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
2. mimořádná schůze rady města v roce 2008 konaná dne 21. května se
zabývala těmito záležitostmi:
— schválila s účinností od 1. 6. 2008 režim obsazování uvolněných bytů

v objektech Nádražní 359, Hrádek nad Nisou a Žitavská 733, Hrádek
nad Nisou, jako je v DPS, tj. Pečovatelská služba předkládá návrh po
projednání v komisi radě města.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
66.. zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
6. zasedání zastupitelstva města v roce 2008 konané dne 25. 6. se zabý-
valo těmito záležitostmi:
— schválilo bezúplatný převod nemovitostí – staré celnice – na Žitavské

ul. z vlastnictví České republiky do vlastnictví města
— schválilo odkoupení pozemků od společnosti Vulkan za celkovou kupní

cenu 1 621 900 Kč
— po projednání schválilo zveřejnění záměru prodeje jednotlivých byto-

vých jednotek ve Francouzské ul. č. p. 152, Hartavské ul. č. p. 258, Slepé
ulici č. p. 279, Smetanové ulici č. p. 410, 415, 292 za cenu dle znalec-
kého posudku, pro přímý prodej jednotlivým nájemníkům

— schválilo odkoupení části pozemkové parcely č. 1 663 o výměře 
20 m2 (pozemek pod sochou sv. Vavřince na Oldřichovské ul.) 
za cenu 300 Kč/m2 + náklady na oddělení pozemku od f. Ernst Broer,
s. r. o.

— schválilo poskytnutí půjček z fondu rozvoje města
— po projednání vzalo na vědomí informaci o přihlášce měst Hrádek nad

Nisou, Zittau a Bogatynia jako spolupořadatelů Mistrovství Evropy 
v lehké atletice seniorů v roce 2012. Schválilo záruku ve výši 39 900 EUR
za pořádání Mistrovství Evropy v lehké atletice seniorů v roce 2012.
Schválilo vytvoření rozpočtové rezervy v celkové výši 39 900 EUR 
(10 000 EUR v r. 2009, 10 000 EUR v r. 2010, 10 000 EUR v r. 2011, 
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10 000 EUR v r. 2012) a uložilo finančnímu oboru zajistit financování 
v těchto letech.

— vzalo na vědomí výroční zprávu o činnosti společnosti Kristýna, a. s., 
v roce 2007

— pověřilo starostu města, aby na řádné valné hromadě společnosti 
Kristýna, a. s., navrhl v projednání bodu Odměny členů statutárních 
orgánů – odměny za rok 2007 ve výši jedné měsíční odměny

— po projednání schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2008 o stano-
vení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti v návaznosti na novelu
zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti

— po projednání schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2008 o zákazu
požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

— schválilo závěrečný účet hospodaření města Hrádek nad Nisou za rok
2007

— na základě zprávy auditora schválilo hospodaření města Hrádek nad
Nisou za rok 2007 bez výhrad

— schválilo návrh 2. změny rozpočtu města pro rok 2008. Celková výše
rozpočtu po schválené změně je 137 001 865 Kč.

— schválilo projektový záměr a podání žádosti o dotaci k nadaci Proměny
na projekt Hrádecké parky. Rozsah a financování bude dle podmínek
výzvy této nadace, kdy podíl žadatele činí minimálně 10 % celkových
nákladů, což je dle podané žádosti cca 1 260 tis. Kč.

— schválilo projektový záměr a účast MŠ Liberecká na projektu Vyrůstat
se dvěma jazyky 

— schválilo projektový záměr a podání žádosti o dotaci na projekt Klub
mládeže Hrádek nad Nisou, který bude podán Domem dětí a mládeže
do Globálního grantu Libereckého kraje, operační program Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

— schválilo projektový záměr a podání žádosti o dotaci na projekt 
Poradna pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, který bude
podán ZŠ Lidická do Globálního grantu Libereckého kraje, operační 
program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

— schválilo projektový záměr a podání žádosti o dotaci na projekt Učíme
kompetence kompetentně, který bude podán ZŠ T. G. Masaryka do 
Globálního grantu Libereckého kraje, operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost

— vzalo na vědomí dopis Krajské hygienické stanice Libereckého kraje 
týkající se stížnosti na zápach a hluk z průmyslových podniků Trelleborg
Fluid Solutions Czech Republic, s. r. o., a KSM Casting CZ, s. r. o., 
v Hrádku nad Nisou a podnět p. Poupové a uložilo starostovi města 
projednat do září 2008 s f. Trelleborg a zástupci Oldřichovské ulice další
postup při následném řešení této situace, o kterém bude následně 
informovat zastupitelstvo města

— vzalo na vědomí informaci o řešení staré zátěže v lokalitě firmy Kortan,
spol. s r. o.

— vzalo na vědomí informaci krajského úřadu o rozhodnutí o navýšení 
počtu dětí v MŠ Loučná a souhlas krajského úřadu se zřízením speciální
a přípravné třídy při základní škole Loučná.

TTeerrmmíínnyy  sscchhůůzzíí  rraaddyy  mměěssttaa  ččeerrvveenneecc––pprroossiinneecc  22000088

16. 7., 13. 8., 3. 9., 17. 9., 1. 10., 15. 10., 29. 10., 12. 11., 26. 11., 10. 12.

ZZaassttuuppiitteellssttvvoo  ččeerrvveenneecc––pprroossiinneecc  22000088
24. 9., 22. 10., 19. 11., 17. 12.

Závûreãn˘ úãet mûsta za
rok 2007

V červnu zastupitelé mimo jiné schvalovali závěrečný účet města a audit
hospodaření za loňský rok.

Město vloni hospodařilo s příjmy ve výši 143,423 mil. Kč. Celkové 
výdaje na běžné a kapitálové výdaje města činily 117,321 mil. Kč. Přeby-
tek (26,102 mil. Kč) byl použit na uhrazení podstatné části úvěrů, které
město čerpalo na investiční výstavbu, podporovanou dotacemi Evropské
unie a státního rozpočtu, a zbývající část byla přesunuta do rozpočtu na
rok 2008.

V roce 2007 se zvýšila částka, kterou město získalo v kapitole daňových
příjmů, o více než 8 mil. Kč oproti roku 2006. Svůj díl na tom měl přede-
vším hospodářský růst v celé ČR, díky kterému město získalo více peněz
ze sdílených daní vybíraných státem. Více se ale vybralo také na dani 
z nemovitosti a na správních poplatcích, mezi které spadá i poplatek za
provozování výherních hracích přístrojů.

Jednou z položek příjmů města jsou také přijaté neinvestiční dary. Jsou
to příjmy získané na pořádání kulturních a společenských akcí, jako jsou
Oslavy Trojzemí, Hrádecké rockové léto, Hrádecké slavnosti, Hrádecký 
divadelní podzim, Dožínky, Dětský den apod., a také příspěvky na 
obnovu Grabštejna. V této kapitole město přijalo 740 tis. Kč.

Vyšší byly také příjmy za sankční platby (asi o 440 tis. Kč), které jsou
částečně dány pořízením radaru k měření rychlosti vozidel. V oblasti 
kapitálových příjmů je započten kromě jiného prodej Dělnického domu
(4,4 mil. Kč) a bytových jednotek (2,2 mil. Kč).

V oblasti výdajů byl překročen rozpočet na komunální odpady, a to 
o 414 tis. Kč. Výdaje města na komunální odpady se neustále zvyšují,
oproti roku 2006 o 1 mil. Kč. V současné době město zpracovává studii
optimalizace odpadového hospodářství, jejíž realizace by měla přinést
úspory v této kapitole rozpočtu.

Stěžejními investicemi loňského roku byly především výstavba byto-
vých jednotek v ul. 1. máje (19,552 mil. Kč), rekonstrukce mostu u Wienerů
(3,202 mil. Kč), financování rekonstrukce Sokolské ul., které bylo rozlo-
ženo do dvou let, a také tvorba projektových dokumentací (celkem 
2,884 mil. Kč) pro budoucí investice – např. rekonstrukce Horního 
náměstí, bývalé školy v Oldřichově, přístavby ZŠ T. G. Masaryka, revitali-
zace sídlišť atd. Úvěrem byla financována koupě pozemků pro budoucí
průmyslovou zónu (3,3 mil. Kč) a koupě městské sokolovny.

Nejdůležitějšími projekty, které byly vloni dokončeny, nebo naopak 
započaty, byla obnova přístřešku na Dolním Sedle (202 tis. Kč), vybavení
hasičů dýchací technikou (dotace KÚ 308 tis. Kč z nákladů 513 tis. Kč),
rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb cestovního ruchu v české části 
Trojzemí (dotace 1,097 mil. Kč z nákladů 1,504 mil. Kč), řešení dosadby
dubové aleje (87 tis. Kč), stromy v Trojzemí (534 tis. Kč), spolupráce
svazku tří měst (206 tis. Kč), spolupráce v Malém trojúhelníku (325 tis. Kč).

Jednou z kapitol závěrečného účtu města jsou také pohledávky 
a závazky. Znepokojivé jsou především pohledávky od občanů, kteří 
neplatí poplatky a pokuty (přes 2 mil. Kč, z toho přes 1 mil. Kč činí 
pohledávky za poplatek za komunální odpad), nepříznivě se vyvíjejí také
dluhy za nájemné bytových i nebytových prostor (2,42 mil. Kč, nárůst 
o téměř 1 mil. Kč oproti roku 2006). Největší pohledávku má město 
u družstva Nové bydlení. V roce 2007 vzrostla o téměř 300 tis. Kč na 3,898
mil. Kč.

Ukazatel „dluhové služby“ města činil v loňském roce 36,36 %. Toto
mimořádně vysoké číslo je způsobeno tím, že se do jeho výpočtu zahrnují
i mimořádné splátky úvěrů, které si město bralo na předfinancování 
dotací z EU. Naopak do „dluhové základny“ se nepočítají obdržené 
dotace na uvedené akce. Pokud se tyto splátky zahrnou, činí ukazatel 
dluhové služby 13,25 %, čili ve srovnání s rokem 2006 je nižší (18,79 %).
V roce 2007 došlo k poklesu celkové zadluženosti na jednoho obyvatele
Hrádku nad Nisou.

Vít Štrupl

Opravy komunikací budou
hotovy do poloviny ãervence
Na letošní rok naplánované opravy komunikací ve městě a v jeho okrajo-
vých částech jsou v plném proudu a převážná většina bude dokončena
do poloviny července.

Na základě výběrových řízení je provádějí firmy Korekt Dips, s. r. o.,
Brno a TSLM Liberec. 

V samotném městě má opravený povrch část komunikací Rybářská,
Legionářská – u stavebnin HrAK a spojka s Tovární. Dokončit se má ul.
Polní až k zahrádkám, v Loučné u Schreierů, Bistiaků. 

Nový povrch má lávka přes Nisu u restaurace Koruna. To uvítají pravdě-
podobně především bruslaři, kteří mají rázem k dispozici uzavřený okruh
s kvalitním povrchem. Na podzim je naplánována výměna vodovodního
řadu na Dolním náměstí a poté i oprava povrchů vozovek a přilehlých
chodníků.

Na Dolním Sedle se bude opravovat komunikace od autobusové 
zastávky k rybníku a od ul. Rynoltické k b. j. Bílek (Prokopské údolí). Ve
Václavicích se oprava týká komunikace od b. j. 316 na silnici KSSL a komu-
nikace za bývalou otočkou autobusu ke statku.

Vít Štrupl
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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

Město Hrádek nad Nisou
Obecně závazná vyhláška č. 3/2008
o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí

Zastupitelstvo města Hrádek n. Nisou se na svém zasedání dne 25. 6. 2008
usnesením č. 6/194/ZM/08 usneslo vydat na základě ustanovení § 6 odst.
4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a), b), § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani
z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani 
z nemovitostí“) a ustanovení § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku: 

Čl. 1
Podle § 6 odst. 4 písm. b) zákona o dani z nemovitostí se u pozemků 
uvedených v § 6 odst. 2 písm. b) zákona o dani z nemovitostí, tj. stavebních
pozemků umístěných v níže uvedených částech města, stanovuje koeficient,
kterým se násobí základní sazba daně, v následující výši:

a) Katastrální území Loučná, Donín u Hrádku nad Nisou – koeficient 1,4
b) Katastrální území Donín u Hrádku nad Nisou (část stavebně sloučená 
s Dolním Sedlem), Dolní Sedlo, Oldřichov na Hranicích, Václavice u Hrádku
nad Nisou (včetně Uhelné), Dolní Suchá u Chotyně – koeficient 1,0.

Čl. 2
Podle § 11 odst. 3 písm. a) zákona o dani nemovitosti se u staveb uvedených
v § 11 odst. 1 písm. a) zákona o dani z nemovitosti, tj. u obytných domů, 
u ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům umístěných 
v níže uvedených částech města stanovuje koeficient, kterým se násobí 
základní sazba daně, případně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona o dani 
z nemovitostí, v následující výši:

a) Katastrální území Loučná, Donín u Hrádku nad Nisou – koeficient 1,4
b) Katastrální území Donín u Hrádku nad Nisou (část stavebně sloučená 

s Dolním Sedlem), Dolní Sedlo, Oldřichov na Hranicích, Václavice u Hrádku
nad Nisou (včetně Uhelné), Dolní Suchá u Chotyně – koeficient 1,0.

Čl. 3
Podle § 11 odst. 3 písm. b) zákona o dani nemovitosti se u jednotlivých 
staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. b), c) základní sazba daně, případně
zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona o dani z nemovitostí, v celém městě 
násobí koeficientem 1,5: 

1. U staveb pro individuální rekreaci a rodinných domů využívaných pro indivi-
duální rekreaci, včetně staveb plnících doplňkovou funkci k těmto stavbám 
s výjimkou garáží.

2. U garáží vystavěných odděleně od obytných domů.

Čl. 4
Místní koeficient pro území celého města se stanovuje ve výši 2 (slovy dvě).
Tímto koeficientem se vynásobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé
druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, popří-
padě jejich soubory. 

Čl. 5
Zrušovací ustanovení
Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška
města Hrádek nad Nisou č. 8/96/MR o použití koeficientu pro výpočet daně
z nemovitosti.

Čl. 6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.
Martin Půta, starosta města Josef Horinka, místostarosta města

Město Hrádek nad Nisou
Obecně závazná vyhláška č. 4/2008
o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou  podle ustanovení § 10 písm. a)
a § 84 odst. 2 písm. h), zákona č. 128/2000 Sb., obcích, ve znění pozděj-
ších předpisů se usneslo dne 25. 6. 2008 usnesením č. 6/195/ZM/08 
vydat tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Cílem této vyhlášky v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku je vymezit některá místa veřejného prostranství, na kterých se 
zakazuje konzumovat alkoholické nápoje, a tím vytvořit opatření směřující
k ochraně před následnými škodami a újmami na zájmech chráněných měs-
tem Hrádek nad Nisou jako územním samosprávným celkem působenými
konzumací alkoholu na veřejných prostranstvích, zejména s ohledem na
mladou generaci.

Čl. 2
Vymezení pojmů
Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, 
veřejná zeleň, parky, sportoviště, dětské koutky a další prostory přístupné
každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na
vlastnictví k tomuto prostoru 1). 

Čl. 3
Zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

1. Zakazuje se konzumace alkoholu na vymezených plochách veřejného pro-
stranství ve městě Hrádek nad Nisou.

2. Vymezené plochy se zákazem požívání alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky.

3. Zákaz konzumace alkoholu na vymezených plochách veřejných prostranství
se nevztahuje na povolené předzahrádky před restauracemi, na pořádání 
kulturních, sportovních a jiných společenských akcí konaných pod záštitou
města a na silvestrovské oslavy konané ve dnech 31. prosince a 1. ledna každého
roku.

Čl. 4
Závěrečná ustanovení

1. Tato obecně závazná vyhláška se vztahuje pouze na veřejná prostranství 
vyjmenovaná v příloze č. 1 této vyhlášky. 

2. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Příloha č. 1
Vymezení míst, kde je zákaz požívání alkoholu na veřejném prostranství:
1. Hrádek nad Nisou – centrum

a) Horní náměstí
b) Žitavská ulice od křižovatky s ulicí Revoluční směrem k Hornímu náměstí;

Kostelní ulice; podél zdi kostela na ul. Libereckou k domu č. p. 163
c) Liberecká ulice od domu č. p. 163 po ul. 1. máje
d) Ulice 1. máje od Horního náměstí po křižovatku s ulicí Hradební
e) Anglická ulice po křižovatku s Revoluční ulicí
f) Revoluční ulice od křiž. s Anglickou po křiž. s ul. Žitavskou

2. Hrádek nad Nisou – městský park – ohraničený:
a) ulicí Hradební po křižovatku  Generála Svobody
b) ulicí Generála Svobody po křižovatku s Kamennou ulicí
c) prostor Dolního náměstí
d) ulicí Kamennou po křižovatku s ulicí 1. máje
e) ulicí 1. máje po křižovatku s ulicí Hradební

3. Hrádek nad Nisou – prostor parku Školní ulice – ohraničený:
a) Školní ulicí od domu č. p. 242 po křižovatku s ul. Lutherova
b) Ul. Lutherova včetně parku v okolí kostela po ul. Husova, prostor hřiště 

v ul. Lutherova až po křižovatku s ul. Nádražní.
c) Ulicí Smetanova po dům č. p. 334 a zpět směrem k ulici Školní
d) Prostor před nádražím ČD a terminálem

4. Hřbitovy – Hrádek n. N. ul. Liberecká, Donín, Dolní Suchá, Václavice.

VVeellkkéé  ppoodděěkkoovváánníí  pprroo  ppaannaa  ssttaarroossttuu  MMaarrttiinnaa  PPůůttuu  zzaa  mmiilléé  jjeeddnnáánníí,,

oocchhoottuu  aa  vveellmmii  kkllaaddnnýý  ppřřííssttuupp  ppřřii  pprroojjeeddnnáávváánníí  aa  kkoonneeččnnéémm  řřeeššeenníí  mméé

bbyyttoovvéé  ssiittuuaaccee..  SScchhoovvaannccoovváá  IIllssaa,,  LLiibbeerreecckkáá  665533,,  HHrrááddeekk  nnaadd  NNiissoouu..
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Majitelé nemovitostí
zaplatí více

Pokračování ze strany 1
Navýšení daně z nemovitosti bylo umožněno novelou zákona o dani. 
Daňovými reformami se snižuje daň z příjmů, což v důsledku znamená,
že se v roce 2009 očekává pokles daňových příjmů měst a obcí asi 
o 5 miliard Kč. Proto byla obcím dána možnost navýšit daň z nemovitosti
až na pětinásobek původní sazby. Její vyšší výběr má kompenzovat 
peníze, které budou obcím v rozpočtech chybět. Faktem je, že nynější výše
daně z nemovitosti byla stanovena v roce 1992 a od té doby nebyla pro
rodinné domy a byty nijak valorizována. Inflace od té doby ale dosáhla
280 %, což znamená, že obce nyní na daních z nemovitosti vybírají 
reálně téměř třikrát méně peněz než před 16 lety.

„Rozhodně nevítám přenášení odpovědnosti ze státu na obce bez 
odpovídajícího přenášení financování. Realitou je, že stát staví obce 
a města před hotovou věc – snížení daní znamená odhadované snížení
příjmů měst a obcí v roce 2009, které stát umožňuje řešit navýšením daně 
z nemovitosti, nevalorizované od roku 1992. A to za situace, kdy se inflace
pohybuje těsně pod 7 procenty. Ani toto navýšení skokem, které zastupi-
telstvo schválilo, v absolutní částce nepokryje inflaci od roku 1992. Proto
si myslím, že by bylo daleko lepší, kdyby bylo možné daň z nemovitosti
každý rok zvyšovat podle inflace, než to řešit takto skokově,“ dodává 
starosta města Martin Půta.

Daň z nemovitosti vybírá finanční úřad, který také vypočítá majitelům
nemovitostí její hodnotu podle nové vyhlášky. Vybraná daň ale putuje
městu. V předchozích letech takto ročně město získávalo do svého 
rozpočtu okolo 3 miliónů korun. Výjimkou byl pouze rok 2007, kdy 
probíhaly kontroly finančního úřadu a vyměřená penále a dodatečně 
zaplacené daně zvýšily tento příjem města na 4 mil. Kč. Předpoklad pro
rok 2009 činí 5,5 mil Kč, které by z vybrané daně z nemovitosti mělo město
získat.

K podobnému kroku jako Hrádek nad Nisou přikročila i další města.
Například v Liberci, Turnově a v České Lípě se daň z nemovitosti zvýšila
na dvojnásobek, v Desné asi o 40 %. Sousední Chrastava využila maxi-
mální možné zvýšení na pětinásobek základní sazby a zároveň majitelům
nemovitostí odpustila poplatek za odpady. Dopad tedy bude nejmenší
pro početnější rodiny, ale větší pro samostatně bydlící osoby a pro podni-
katele, kde může navýšení činit i desítky nebo dokonce stovky tisíc korun
ročně. Vít Štrupl

V období leden–květen roku 2008 řešila městská policie celkem 1 492 udá-
lostí.

Bylo řešeno celkem 447 přestupků: 
– 160 přestupků bylo řešeno domluvou 
–  270 přestupků bylo řešeno v blokovém řízení v celkové výši 290 700,–
– 17 přestupků písemně zpracováno a postoupeno k dalšímu projed-

nání příslušným správním orgánům.
Městská policie vyjela ke 47 zákrokům na zvíře. 11 zvířat bylo převezeno

do útulku v Ostašově a ve 2 případech byl proveden převoz uhynulé lišky
na vyšetření na Krajskou veterinární správu.

Během kontrol byl zjištěn 1 odstavený vrak vozidla, který byl na upozor-
nění odstraněn.

Bylo provedeno zajištění 2 kulturních a 2 sportovních akcí ve městě.
Bylo zjištěno založení 2 nepovolených skládek.
Byl zadržen 1 pachatel trestného činu. 
Průběžně jsou prováděny kontroly přihlášení všech psů na katastru

města Hrádek nad Nisou. 
Na odbor investic a správa majetku a stavební odbor při MěÚ Hrádek

nad Nisou bylo oznámeno 50 zjištěných závad na komunikacích, dopravním
značení a na majetku města, černé skládky apod.

V 10 případech byla provedena fyzická kontrola barů, heren. Kontroly
byly prováděny se zaměřením na podávání alkoholu mladistvým a hraní
na automatech nezletilé mládeže. V jednom případě bylo zjištěno podá-
vání alkoholu osobě mladší 18 let a v jednom případě hraní na výherních
automatech osobou mladší 18 let.

V rámci programu prevence kriminality mládeže městská policie orga-
nizovala 3 besedy na základních školách. Účastnila se besedy se seniory
v DPS.

Ve spolupráci s DDM Drak a ostatními organizacemi ve městě pořá-
dala 6 turnajů a společných akcí pro mládež ve městě.

Ve 30 případech byla poskytnuta asistence obvodnímu oddělení 
Policie České republiky při řešení událostí (zajištění místa činu, dopravní
nehody, řešení oznámení apod.). V 11 případech hlídka městské policie
vyjížděla na žádost Policie České republiky.

Firmě Elmar bylo oznámeno 14 závad na veřejném osvětlení.
Spolu se sbory dobrovolných hasičů bylo řešeno 11 událostí (likvidace

požárů, dopravních nehod, velká voda,větrná smršť apod.)
Se Záchrannou službou Libereckého kraje bylo řešeno 6 událostí 

(převoz zraněných nebo agresivních pacientů, umrtí apod.).
Na SČVaK byly oznámeny 2 závady na vodovodním řádu.

Velitel MP Pavel Weiss

âinnost Mûstské policie Hrádek nad Nisou za období
leden–kvûten roku 2008

Nûkolika slovy
V Polsku stále probíhá výběrové řízení na zhotovitele úseku mezinárodní
silnice mezi Hrád-
kem a Žitavou. 
Původní termín ote-
vírání obálek byl 
několikrát posunut
vzhledem k četným
dotazům uchazečů 
o zakázku. Nicméně
30. dubna podepsal
vojvoda Dolnoslez-
ského vojvodství sou-
hlas se stavbou. Další
jednání „meziná-
rodní pracovní sku-
piny pro vzájemnou koordinaci činností při výstavbě silničního spojení“
proběhne 18. září v Žitavě.

Město podalo žádost o dotaci na projekt Hrádecké parky k nadaci Proměny.
Cílem projektu je obnovit park u Lidového domu a na sídlišti Pod Tratí.
Revitalizace areálu Pod Tratí má zahrnovat také opravu hrobky a bývalé
vodní plochy. Počítá se s výsadbou nových stromů a keřů, vybudováním
cest, dětských hřišť, osazením laviček apod. Celkové odhadované náklady
přesahují 12,5 mil. Kč. 

Zastupitelé v červnu schválili druhou změnu rozpočtu města. Jsou v ní 
zahrnuty především nové dotace od KÚ LK na rekonstrukci školní kuchyně
ZŠ T. G. Masaryka, rekonstrukci hřiště na Dolním Sedle, na ochranné 
pomůcky pro hasiče a také vývoj skutečných příjmů města.

Sdružení obcí Libereckého kraje se ohradilo proti poslanci schválené 
novele silničního zákona, podle které strážníci městských policií nebudou
moci měřit rychlost vozidel. Hlavním důvodem k protestu SOLK je to, že
Policie ČR není dnes díky nízkým početním stavům schopna bez součin-
nosti s obecní polici zajistit pořádek a bezpečnost v obcích a definitivním
schválením této novely by došlo k dalšímu zhoršení stavu. Zarážející je
především odůvodnění novely některými poslanci, kteří mluvili o zneuží-
vání radarů především k plnění městských pokladen.

Krajský úřad Libereckého kraje rozhodl o navýšení kapacity MŠ v Loučné
na 50 dětí. Rovněž udělil souhlas se zřízením jedné speciální třídy a jedné
přípravné třídy v ZŠP v Loučné.

Svazek měst Malý trojúhelník připravuje kandidaturu na pořádání
Mistrovství Evropy v lehké atletice seniorů v roce 2012. V těchto dnech se
připravují potřebné podklady. V případě, že se Malý trojúhelník stane 
dějištěm ME, v Hrádku nad Nisou by se měly odehrát závody v chůzi 
a maraton.
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Nelze slovy vyjádřit, jak moc důležitým

člověkem pro nás jsi...

...a proto jen krátce...

MMiillýý  ttaattíínnkkuu  aa  dděěddeeččkkuu,, MMííššoo  FFaallllee,,

ssrrddeeččnněě  TTii  ggrraattuulluujjeemmee  kk  TTvvýýmm  

kkrráássnnýýmm 8800..  nnaarroozzeenniinnáámm..

JJssmmee  rrááddii,,  žžee  TTěě  mmáámmee!!

Tvoji

Michalka, Honzik, Jeníček 

a Žofinka Kočišovi.

Týden před Oslavami Trojzemí probíhaly v Německu volby, které rozho-
dovaly o tom, kdo na dalších sedm let stane v čele měst. V Žitavě se poda-
řilo hned v prvním kole voleb obhájit pozici primátora Arndu Voigtovi.
Od obyvatel města dostal 58 % hlasů, ostatní kandidáti zůstali daleko za
ním a druhé kolo voleb se již v Žitavě nekonalo.

S volebním heslem „Žitava v dobrých rukách“ vstoupil Arnd Voigt do
svého druhého (a podle německého systému posledního) sedmiletého
funkčního období. Před Žitavou je řada obtížných úkolů, které musí řešit.
Stále se potýká s odlivem především mladých lidí do vnitrozemí, který 
nastal v minulých letech, vyšší nezaměstnaností, navíc dochází v těchto
dnech k reformě státní správy. Okres Löbau – Zittau je nahrazen větším
celkem, jehož centrem se stane Görlitz. Snahou vedení města bude udr-
žet ve městě stávající bezpečnostní struktury (policie, hasiči) ale i další
instituce a úřady. Žitava v uplynulých sedmi letech získala na atraktivitě,
díky mnoha opravám se stala krásnější, vzniklo zde asi tisíc nových pra-
covních míst. V tomto trendu chce Arnd Voigt pokračovat a od obyvatel
města k tomu získal plnou podporu.

Staronovému primátorovi Arndu Voigtovi je 57 let. Narodil se v Žitavě.
Od roku 1974 působí v komunální politice. V letech 1993–1998 byl 
starostou Hartavy, pak 3 roky členem Rady města Žitava a předsedou
osadního výboru Hartava. Od roku 2001 je primátorem Žitavy. Je bez-
partijní, ale je předsedou občanského sdružení Svobodní občané Žitavy,
které jej na pozici primátora nominovalo. Pro úplnost je správné podo-
tknout, že v Německu je starosta či primátor volen na rozdíl od České 
republiky přímo občany města a na sedm let. Znovuzvolen může být
pouze jednou. Rada města má pouze čtyřleté funkční období, a je tedy
zpravidla volena v jiném roce.

Vážený pane Voigte, dovolte mi, abych Vám poblahopřál ke
znovuzvolení do funkce primátora města Žitavy.

Za sedm let, kdy jste byl primátorem Žitavy, se Vám podařilo
uskutečnit řadu věcí důležitých pro život obyvatel města. 
Co vidíte jako své priority v druhém funkčním období? Které
problémy jsou pro Žitavu nejpalčivější?
S reformou struktury samosprávy ve Svobodné zemi Sasko přestane být
Zittau od 1. 8. 2008 okresním městem, tuto pozici převezme Görlitz. 
Musíme proto udělat vše možné, abychom uhájili své postavení v regionu
a měli možnost hovořit za občany a rozhodovat v zájmu občanů. Z tohoto
důvodu musíme naše město navenek pozitivně prezentovat. K tomu 
se hodí obzvláště kulturní a sportovní události. Naděje vkládám také 
v úspěch žádosti o pořádání Mistrovství Evropy seniorů v lehké atletice 
v roce 2012 zde ve svazku měst Malý trojúhelník.

Těžištěm mé práce bude i nadále vytvoření nových pracovních míst,
posílení Zittau jako města vzdělanosti a s tím spojeného zajištění mož-
nosti kompletního vzdělání – od základní školy až k závěrečným zkouškám
na vysoké škole, investice do školních budov (oprava Schliebenschule) 
a opravy dalších zařízení pro děti a také zvýšení aktivit v centru města 
(sanace náměstí a radnice).
Jedním z problémů, se kterými se potýkáme v Hrádku, je van-
dalismus, ničení majetku města a prostředí, kde žijeme. Máte
v Žitavě podobné problémy? Jak se vám je daří řešit?
I v Zittau musíme bojovat s tímto problémem. Musíme však bohužel kon-
statovat, že takový ten pocit pro spravedlnost u našich obyvatel ochabl.
Ani my nemáme zatím žádný recept na řešení tohoto problému, a tak 
sázíme na úzkou spolupráci městského úřadu (odboru pro pořádek), 
policie a zvýšenou pozornost a bdělost žitavských občanů.
Spolupráce měst Malého trojúhelníka se rozvíjí již řadu let. 
V čem se podle Vás může ještě zlepšit? 
V rámci svazku měst bych si přál ještě více aktivit zaměřených na viditelné
výsledky. Mimo to musíme zlepšit informovanost našich obyvatel.
Kdysi střežené hranice mezi zeměmi Trojzemí se postupně uvol-
ňovaly – od obnovení hraničních přechodů po dnešní stav, kdy
jsou Německo, ČR a Polsko součástí schengenského prostoru.
Jak vnímáte existenci hranic, například když přejíždíte mezi
městy Malého trojúhelníka?
Hranice vnímám už jenom opticky podle opuštěných hraničních areálů,
které, jak doufám, také už brzy zmizí.
Existují podle vás nyní ještě stále nějaké „hranice“ (bariéry)
mezi obyčejnými lidmi Trojzemí? 
Hlavním problémem v soužití našich obyvatel je z německého pohledu,
stejně tak jako dříve, jazykový problém. Jednotliví Žitaváci mají ale také
ještě stále předsudky k našim českým a polským sousedům, a ty je potřeba
odbourávat. 
Nyní to asi bude vypadat, že si směle řeknu o pochvalu, pokud
tedy bude co chválit. Je něco, co se Vám líbí v Hrádku, třeba co
se v Hrádku daří nebo co tu je, a v Žitavě chybí?
Hrádek má na rozdíl od Zittau velký sál na konání akcí (DK Beseda, dopl.
red.). My stále ještě bojujeme o oživení žitavského Lidového domu. Je to
vícepatrová budova se sálem, salónky, dříve v ní byl i hotel a restaurace,
dnes je ale v dezolátním stavu.

Vít Štrupl

Primátorem Îitavy zÛstává Arnd Voigt
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Cyklisté objevují Trojzemí
Pokračování ze strany 1
Navštívili Turow, jezero Witka a vyzkoušeli si příkladně značený a upra-
vený kousek cyklotrasy Odra – Nisa v úseku z Hrádku do Ostritz. Jedna 
z výprav vedla na Grabštejn a přes Chrastavu do Kryštova Údolí. Indivi-
duálně podle připravených map podnikly skupinky cyklistů výlety do 
Lužických a Žitavských hor. Někteří využili nabídky Českých drah a svazu
dopravců ZVON v Německu na zakoupení výhodných jízdenek LIBNET.
Díky snadnému převozu kol vlakem se značně zvětší „akční rádius“ cyklo-
turistů. 

V době cyklosrazu zasedal i výbor cyklosekce Klubu českých turistů
(KČT) a za přítomnosti generálního sekretáře Ing. Krejzlíka a místopřed-
sedy Ing. Babniče se hovořilo o přínosech srazových akcí. „Vzhledem 
k tomu, že cestní síť pro cykloprovoz je v Trojzemí na vzorné úrovni a hosté
rychle objevují možnosti výletů do Saska, je předpoklad, že se z Hrádku
stane vyhledávané turistické centrum pro klientelu z celé České repub-
liky. Byl jmenován příklad srazu KČT v Krásné Lípě před pár lety a dnes
starosta města potvrzuje výrazný nárůst návštěvníků a ubytovaných právě
díky doporučení kolegů z KČT. To znamená, že i Hrádek má velkou šanci
získat dobré jméno a i trvalý nárůst klientely turistů a  výletníků z celého 
Euroregionu Nisa a sousedních krajů,“ říká jeden z pořadatelů cyklosrazu
Miroslav Těšina. Vít Štrupl

Îáci hrádeck˘ch ‰kol
tfiídí stále víc

Třetím rokem probíhala v Hrádku soutěž pro žáky školských zařízení ve
sběru tříděného odpadu. I letos pokračoval trend nárůstu sebraného
množství papíru, tetrapaků a PET láhví. Čísla mohou působit trochu
nudně, ale pro zajímavost: papíru a tetrapaků se ve školách sebralo o 32 %
více než vloni, celkem 55,5 tuny a přes 30 tisíc tetrapaků. Počet vytří-
děných PET láhví se zvýšil dokonce o 52 %, letos se jich ve školách 
nashromáždilo přes 155 tisíc! Mnohde se zapojují do sbírání papíru, PET
láhví a tetrapaků celé rodiny nebo i sousedé. 

V letošním roce došlo k úpravě pravidel soutěže, takže mateřské školy
soutěžily zvlášť a jen jako kolektivy. V základních školách mezi sebou sou-
těžily kolektivy, ale i jednotlivci v jednotlivých komoditách a v celkovém
množství odevzdaného odpadu.

V kategorii mateřských škol vyhrála s velkým náskokem MŠ v Loučné,
jejíž děti si odnesly šek na 3 000 Kč. V kategorii tříd ze základních škol 
vyhrála speciální třída ze ZŠ praktické v Loučné, která obdržela šek na 
5 000 Kč. Nejpilnější sběrači jednotlivých komodit získali jako cenu nej-
různější elektroniku v podobě MP3 přehrávačů a mobilních telefonů. Za
největší množství sebraného papíru (2 108 kg) dostala cenu Veronika 
Lupačová ze ZŠ Lidická, ve sběru tetrapaků vyhrál Radek Kreana ze ZŠP
Loučná (2 934 ks) a ve sběru PET láhví M. Rydvalová s téměř 15 tisíci 
sebranými láhvemi. Celkovým vítězem, který byl určen podle tabulky 
pro přepočet jednotlivých komodit na body, byl Radek Kreana ze ZŠP
Loučná, který si domů odvezl barevný televizor.

Vít Štrupl

Chcete vidût jezerní vílu
Krist˘nu?

Pokračování ze strany 1
Připravena je zde olldies párty. Věřím, že si vybere každý to své.

Celá tato akce vznikla proto, že 24. července mají svátek všechny Kris-
týny. I rekreační areál byl takto pojmenován, tudíž si zaslouží důstojnou
oslavu.

Od 24. července až do 26. července mají všechny Kristýny vstup
zdarma. V den oslav, tedy v sobotu 26. července, bude zdarma vstup do
celého areálu! Platit se bude pouze parkovné.

Srdečně zveme všechny příznivce dobré nálady. Přijďte si s námi 
zařádit.

Radek Petr

Podûkování
Možná jste si také všimli nově

opravené zdi v centru města 

v Kostelní ulici.

Poděkování vychází od

stavebního odboru městského

úřadu za příkladný přístup

majitele objektu restaurace 

Konírna, p. Semeckého,který po

žádosti stavebního odboru

neprodleně přikročil k opravě.



Víla Nisa pfiivezla do Hrádku
podûkování za péãi o fieku

Každým rokem na konci června putuje po Nise „flotila“ lodí vedená vílou
Nisou, zastavuje v obcích na řece a děkuje jejich obyvatelům za péči o řeku.
Na lodě se podle vlastního uvážení alespoň na část plavby přidávají 
starostové obcí a vyjadřují tak příslib další společné péče o řeku Nisu.

Poselství Nisy je sice akcí symbolickou, ale připomíná nutnost trvalého
pečování o řeku, která je jednou z dominant kraje. Jak ostatně připomí-
nají mnozí ze starostů při setkáních s vílou, ještě v poměrně nedávné době 
nebyla péče o řeku samozřejmou. Voda v ní měnila barvy podle momen-
tálně vypouštěných odpadů z továren na břehu, čističky odpadních vod
nebyly. 

Hrádek nad Nisou je poslední zastávkou víly Nisy. U jachtklubu se 
k flotile přidal starosta Hrádku Martin Půta a letos poprvé se plavil také
žitavský primátor Arnd Voigt. 

Společná plavba končila na Trojmezí. Ještě než se posádka plavidel
vrhla na občerstvení, došlo ke stvrzení závazku další péče o řeku a připev-
nění upomínkové stuhy na ráhno putovního samorostu. Slavnostním 
přípitkem Šláftruňkem doktora Kittela, který je s Libereckým krajem 
rovněž úzce spjat, se víla Nisa opět na rok ukryla zrakům lidí, kteří 
s řekou žijí, využívají ji, ale naštěstí se už o ni také starají.

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

70 let Jana Schierová, Christa Hlůžová,
Marie Papírníková, Věra Jirkovcová

80 let Miloslav Bensch, Jaroslava Baková
82 let Gizela Šimková, Miloslava Šrajerová,

Zdeňka Tomášová
83 let Waltraud Prchlíková,

Marta Hovorková
84 let Berta Nováková, Vladimír Kopecký
86 let Zdeňka Krakovská, Elena Kovářová,

Agneša Jakubcová
93 let Marie Jindrová

V sobotu 14. června 2008 oslavili v obřadní síni radnice
manželé Irena a Zdeněk Baumovi zlatou svatbu. Ještě 
jednou přejeme do dalších společných let jen to dobré.

Marie Zimová, SPOZ

SdruÏení zdravotnû postiÏen˘ch 
o sobû dává opût vûdût

Hlavním cílem hrádecké organizace Sdružení postižených civilizačními
chorobami je nabídnout společnost, která by se starala, aby nikdo nemu-
sel zůstávat jenom doma sám.

Naše základní organizace má nyní 221 členů, kteří se jednou týdně, 
a to vždy ve čtvrtek od 13 do 16 hodin, schází v Klubu důchodců. Organi-
zace sdružuje diabetiky, kardiaky a ostatní zdravotně postižené. Členský
příspěvek činí stále 60 Kč na rok. Z každé známky odvádíme 10 Kč 
okresnímu výboru a 50 Kč zůstává na naši činnost. Městský úřad v Hrádku
nám přispívá 30 Kč na člena a umožňuje nám bezplatný pobyt v Klubu
důchodců, kde se nám o příjemné prostředí starají děvčata z Pečovatelské
služby.

Členem organizace se může stát každý. Žádný z nás není stoprocentně
zdravý. A jakmile zůstane sám, jen hledá, kde ho co bolí nebo píchá. Proto
se jednou týdně scházíme a na čtvrtky se těšíme.

Abychom pomohli našim členům zlepšit zdravotní stav, organizujeme
ozdravné pobyty v Itálii, na Slovensku a léčení na neurologii v Jiřetíně.
Kupujeme masáže, jezdíme na zájezdy, účastníme se ozdravných pobytů
organizovaných okresním výborem v Liberci.

Navštěvujeme Divadlo F. X. Šaldy v Liberci. V říjnu navštěvujeme pravi-
delně zemědělskou výstavu v Lysé nad Labem a k tomu vždy připojíme
návštěvu nějakého hradu nebo skanzenu.

Slavíme Den matek, spoluorganizujeme Den seniorů. Mezi tím jsou
další výlety a turistika. Vedeme kroniku, předáváme jubilantům od 70 roků
vždy po pěti letech balíček v hodnotě 150 Kč. Předáváme balíčky vždy
před Vánocemi nemocným a nechodícím členům. Nemocné členy navště-
vujeme i během roku. Nejsme pouze organizace důchodců, jak si nás
mnozí pletou. K nám se mohou přihlásit všichni, kteří trpí některou z uve-
dených nemocí. Přivítáme mezi námi i mladší a budeme se těšit, že nám
pomohou některé akce zorganizovat. Předsedkyně ZO SPCCH A. Martincová
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Oslavy Trojzemí v Îitavû
Žitavští hostitelé letošních Oslav Trojzemí spojili do jednoho termínu tři
tradiční akce: kromě svátku měst Malého trojúhelníka také městské 
slavnosti a Festival vzdělávání. Samotné slavnosti zahájili oficiálně v pátek
večer starostové Hrádku nad Nisou, Žitavy a Bogatynie. Méně formální 
a také divácky vděčnější bylo společné narážení sudu piva z obnoveného
městského pivovaru v Žitavě a jeho následná ochutnávka.

Už v pátek odpoledne se na náměstí před radnicí odehrál turnaj v plážo-
vém volejbalu pro žáky základních škol. Hrádek reprezentovaly dva týmy
ze ZŠ T. G. Masaryka. Hochům z deváté třídy se dařilo a po pětihodinovém
turnaji si odvezli druhé místo.

Sobota patřila především Festivalu vzdělávání, na kterém jeho organi-
zátoři z agentury Pontes prezentují, jaké možnosti mají ve školách, ale 
i ve volném čase děti z Trojzemí. Účastnily se jej desítky škol, domů dětí
a dalších organizací, které s dětmi pracují, včetně hrádeckých.

Tradičnímu programu měst Malého trojúhelníka byla věnována neděle
a pódium na náměstí před radnicí. Hodinový program Hrádku nad 
Nisou připravily mažoretky Bambulačky, taneční kroužek Mysstery, Fit
Studio a děti ze ZŠ Lidická pod vedením p. Večerníkové. 

Letos bohužel organizátoři nepřipravovali téměř žádné sportovní 
soutěže. Výjimkou byl kromě zmíněného plážového volejbalu ještě VIP
turnaj v kuželkách, ze kterého si hrádecký tým odvezl 3. místo.

Příští Oslavy Trojzemí pořádá Bogatynia. Její starosta Andrzej Grzmiele-
wicz také v nedělní podvečer převzal od primátora Arnda Voigta štafetový
kolík – už pojedenácté.

Vít Štrupl

Rockov˘ víkend na Krist˘nû
Jubilejní ročník Hrádeckého rockového léta měl dvě tváře: zatímco páteční
večer patřil hudbě metalové, sobota byla mnohem pestřejší. Letití příz-
nivci metalové hudby se mohli těšit na české „legendy“, ale i zahraničního
hosta Signs Of Hope. Nicméně pořadatelé v pátek neskrývali mírné 
zklamání, když se ukázalo, že klasická metalová hudba nepřitáhla příliš
početné publikum. 

Sobotní část festivalu byla nejen rozmanitější, ale díky dvěma pódiím
měla i větší spád. Kapely se bez větších přestávek střídaly jedna za druhou.
Publikum asi nejvíce rozproudil Krucipüsk, jehož charismatický zpěvák
Tomáš Hájíček je jednou z nejvýraznějších českých rockových osobností.
Neméně početné publikum si nenechalo ujít Skyline a Lety mimo.

Přehlídku letos navštívilo asi 800 platících diváků. „Negativně nás ovliv-
nil festival v Doksech, které nejsou příliš daleko, a při bezplatném vstupu
nám přetáhl část posluchačů,“ konstatoval jeden z organizátorů Stanislav
Dlouhý. Pro příští rok tedy bude rockové léto hledat vhodný termín. „Také
patrně půjdeme cestou pozvání některé z kapel, která ještě více přitáhne
diváky.“ Vít Štrupl

Na Sedle chystají posvícení
Setkání současných i bývalých obyvatel Dolního Sedla, otevření právě 
budovaného sportovního areálu, taneční zábavu a odpoledne plné podí-
vané pro všechny věkové kategorie připravuje na září Osadní výbor Dolní
Sedlo.

K prohlídce bude rovněž otevřena hasičská zbrojnice. Akci bude dopro-
vázet spousta různých vystoupení, např. ukázka útoku mladých hasičů,
vystoupení mažoretek, taneční vystoupení, jízda na čtyřkolkách pro děti,
ukázka bojového umění, výtvarné práce pro děti, ukázka vojenské tech-
niky, ukázka biketrialu a mnoho dalších sportovních a kulturních akcí…

Celé odpoledne bude návštěvníky doprovázet hudba pod taktovkou
ředitele ZŠ Loučná pana Václava Havla. Ten bude celé odpoledne také
moderovat.

Občerstvení pro všechny návštěvníky je zajištěné, samozřejmě s posví-
censkými koláčky. Po ukončení nabitého odpoledne si pořadatelé celé
akce dovolují všechny pozvat na taneční zábavu, která se bude konat 
v restauraci U Řeháčků na Dolním Sedle od 20.00 hodin.

PPrroossíímmee  vvššeecchhnnyy,,  kktteeřříí  mmaajjíí  kkoonnttaakktt  nnaa  bbýývvaalléé  oobbyyvvaatteellee  DDoollnnííhhoo  SSeeddllaa,,
aabbyy  jjee  nnaa  ttoottoo  sseettkkáánníí  jjmméénneemm  ppoořřaaddaatteellůů  ppoozzvvaallii..

PPoossvvíícceennsskkéé  sseettkkáánníí  rrooddáákkůů  nnaa  DDoollnníímm  SSeeddllee  ssee  kkoonnáá  ddnnee  0066.. 0099.. 22000088
oodd  1133..0000  hhooddiinn  uu  hhaassiiččsskkéé  zzbbrroojjnniiccee..

Vybíráme z nov˘ch knih 
v mûstské knihovnû

DDeennttoonnoovváá,,  JJ.. – Dohazovač (detektivní román)
CChhooppiinn,,  KK.. – Probuzení (psychologic ký román)
RRaawwiicczz,,  SS.. – Dlouhá cesta (skutečný příběh útěku z pracovního tábora na
Sibiři)
CCiimmiicckkýý,,  JJ.. – Smrt básníka (příběh ze současnosti)
CCiimmiicckkýý,,  JJ.. – Pěšinky času (příběh ze současnosti, problémy stáří)
CCooooppeerr,,  NN.. – Ničivá nejistota (detektivní román)
MMccCClluurree,,  KK.. – Neviditelný nepřítel (z lékařského prostředí)
RRoolllliinnss,,  JJ.. – Černý řád (dobrodružný román)
BBaannkkll,,  HH.. – Patologie na stopě zločinců (ze zákulisí práce patologů)
MMaannddžžuukkoovváá,,  JJ.. – Kniha pro váš mozek (praktický domácí rádce)
HHeerrmmaannoovváá,,  EE.. – Milenci královen (z intimní historie)
SSttookkeess,,  PP.. – Malé album velkých myslitelů (o významných osobnostech
světové filosofie)
TToouuššlloovváá,,  II..  aa  kkooll.. – Toulavá kamera 5 a 6 (tipy na výlety v naší republice)
VVeejjvvooddaa,,  JJ.. – Pomsta pozdních partyzánů (poválečné tragedie, svědectví
archívů)
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Začíná se stávat nepsanou tradicí, že k oživení hrádeckého kulturního 
programu se koná každoročně začátkem června přehlídka mažoretkových
skupin z oblasti severních Čech Hrádecká bambulka. Letos se zúčastnilo
13 skupin s počtem 170 mažoretek a jedním mažoreťákem. Chyběla skupina
našich nejstarších děvčat Bambulaček, ty v tomto termínu reprezentovaly
naše město na zemském finále Národního šampionátu mažoretek ČR ve
Strakonicích, kam se probojovaly z oblastní soutěže v Žatci.

Předcházející dva ročníky Bambulky jsme „padali horkem“, letos 
2 hodiny před začátkem začalo hustě pršet a déšť nepřestával ještě 
10 minut před začátkem.

Když jsme se však začali řadit do průvodu, tak vykouklo sluníčko a opět
se potvrdilo moje rčení, že sluníčko má mažoretky rádo a nenechá je mok-
nout. I když na rally to neplatilo. Aby problémů nebylo málo, tak nám
ztratila naše stálá skvělá konferenciérka hlas. Na poslední chvíli, ale velmi
bravurně, nám celou akci odmluvila paní Alenka Součková, za což jí velice
děkujeme.

Hezkou tradicí také je, že vždy přijdou mezi nás představitelé našeho
města, starosta i místostarosta, a přivítají všechny cvičitelky, popřejí 
úspěch v celé akci a pronesou slova uznání.

Průvod známou trasou včetně krátké zastávky na náměstí, za dopro-
vodu polské hornické kapely z Turowa, jsme už zvládli bez problémů, 
a to také díky zajištění doprovodu městské policie. Pak už následovalo
společné vystoupení všech skupin najednou a jednotlivé sestavy za sebou
jdoucí.

Tato část už probíhala bez problémů až do závěrečného defilé a předání
účastnických listů. Vše nám velmi dobře ozvučili zvukaři Roman a Roman
Zrnovský.

Každá takováto akce je náročná na přípravu i finance, proto je nutné
poděkování a uznání všem, kteří se na ní podílejí, proto mi dovolte je 
vyjmenovat:

SSppoonnzzoořřii:: KÚ Libereckého kraje, MÚ Hrádek nad Nisou., pan Václav
Chaloupka, náš velký sponzor, Mirka Sport paní Holečková, která věno-
vala všem zúčastněným mažoretkám sport. oblečení, dále Potraviny 
Pavel Uhl, Eva Sršňová, Dana Vojáčková – darovali sladkosti do balíčků.

DDííkkyy  zzaa  ppoommoocc:: Dračicím z DDM DRAK, V. Půtové a J. Válkové, ředi-
telce školy E. Poláčkové, D. Škublové a jejím zaměstnankyním, Janě 
Moravcové, městské policii, skupině mladých fotbalistů, panu L. Bavo-
rovi, panu Štruplovi za fotodokumentaci, Danielce Bartošové za zdr. 
dozor, pracovníkům VPP, Jirkovi Palasovi, Mirkovi Řezníčkovi, Kubovi 
Weissovi, Vašíku Chaloupkovi při řízení celého chodu přehlídky. 

Také velký dík patří všem maminkám a babičkám našich mažoretek,
které napekly dobroty pro všech 170 mažoretek (i my jsme zobly a byla
to dobrota).

Velké poděkování patří také cvičitelkám – Lence Palasové a Pavle
Chaloupkové, Míše Weissové a Romaně Fejksové, – a jejich rodinám, bez
jejich pomoci a pochopení by to nešlo.

Odměnou za naši práci nám je pohled na tu krásu mladých, krásně 
se nesoucích těl našich mažoretek, dosažených výsledků v soutěžích, 

vědomí, že v našem případě 51 mladých lidí má ušlechtilou náplň života,
slova uznání od veřejnosti.

Za všechny přikládáme dopis, který nám přišel z Jablonce n. N.
Marie Řezníčková 

Posíláme z Jablonce nad Nisou Pozdrav a Veliké poděkování všem orga-
nizátorům a organizátorkám, co se tak vzorně a nezištně starali o účastníky
akce Hrádecká bambulka. Věřte, že Váš přístup pohladil po duši a vzal
nás za srdce. Přejeme Vám hodně sil a elánu k pořádání dalších ročníků!
Moc rádi – resp. rády, – se opět zúčastníme. 

Za mažoretky Jablonecká Jablíčka – Jiřina Polanská

Ohlédnutí za III. roãníkem Hrádecké bambulky

Pedikúra – manikúra
Pedikúra (kombinovaná)

Japonská manikúra (P-Shine)
Manikúra

Zdobení nehtů
Parafinová lázeň na ruce
Perličková koupel nohou

MMoožžnnoo  ii  oo  vvííkkeennddeecchh  aa  uu  vvááss  ddoommaa..

OObbjjeeddnnáávvkkyy  nnaa  tteelleeffoonneecchh

448855  117799  000077,,  772288  666655  222299

Příznivé ceny!

Lze zakoupit dárkové šeky.
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Podûkování
Děti z mateřské školy Liberecká „Beruška“ děkují městu Hrádek nad 
Nisou a Pískovnám Hrádek, a. s., za písek nejen do pískoviště, ale i do 
dopadové plochy pod novou průlezku. 

A protože písek nemá nožičky, tak velký dík patří panu Novotnému
(Bohouškovi), který nám ho dovezl do školky. Děkujeme!

Rosniãky a Sluníãka na
chatû Kamenice

V pondělí 2. června jsme nastoupili do autobusu a vydali se na týdenní
pobyt v přírodě.

Cestou jsme se zastavili pro naše kamarády z Václavic, kteří jeli na 
pobyt poprvé.

A kam jsme to vlastně jeli? No přece do Josefova Dolu do naší chaty
Kamenice.

Po celý týden nás doprovázelo pěkné počasí a bohatý program. Nej-
více času jsme trávili v přírodě, objevovali cestičky, stavěli domečky pro
lesní skřítky. Nechyběla ani hra na stopovanou, plnění úkolů a hledání
pokladu. Děti si také vyzkoušely obtisknout obrázek na tričko, vymalovat
broučky ze sádry. Ve čtvrtek se konala olympiáda „Malého sportovce“.
Nejvíce se děti těšily na pátek. Maškarní karneval byl zakončením našeho
krásného pobytu. A bylo opravdu na co koukat. Maminky dětem přichy-
staly úžasné masky, a kdo šel kolem naší chaty, musel se zastavit a pro-
hlédnout si, kdo všechno se objevil na louce u chaty. Večer se balily kufry
a všichni se těšili na sobotní setkání s rodiči. A bylo opravdu o čem 
vyprávět. Příroda, pěkné vycházky a milí lidé – to je to, proč jsme se sem
opět letos vrátili a prožili zajímavý a bohatý týden plný dojmů a veselých
i zajímavých činností. 

Děti a personál MŠ Rosnička (Donín) a Sluníčka (Václavice)

Hurá do Sloupu!
(zpívejte na melodii Prší, prší, jen se leje…)
Chvíli pěšky, chvíli klusem, Záhada je vyřešena,
uháníme autobusem, princezna je zachráněna,
řidič mačká houkačku, rytíři jsou udatní,
řeže každou zatáčku! to i malé dítě ví!

To je, děti, nadělení, Domů se nám vůbec nechce,
konec cesty ještě není, princeznám se žije lehce,
ještě zbývá velký kus, milují jen rytíře,
vydrží to autobus! to je ale k nevíře!

Ve Sloupu je vždycky krásně, Za rok na hrad opět chceme,
skládáme tu všichni básně, soubojům se nevyhneme,
také jdeme do hradu, potom slavnost veliká,
vyřešit tu záhadu. tanec, zpěv a muzika!

Princezny a rytíři z MŠ Liberecká „Beruška“

„Za devatero horami a devatero
fiekami…“

…ano, takhle pohádkově by mohlo začít vyprávění o naší cestě do ekolo-
gického střediska STŘEVLÍK v Oldřichově v Hájích. Už ráno jsme se těšili
na cestu vlakem, vždyť někteří z nás jeli vlakem poprvé.

Ve Střevlíku na nás čekala Mirka, která nám vyprávěla pohádku o počasí.
Poznávali jsme mlhovou, sněhovou, dešťovou, větrovou a sluníčkovou vílu
a už víme, proč je pro přírodu důležité, aby se střídalo slunečné a deštivé
počasí. Potom jsme stavěli barevnou duhu, hráli si na mlhu v lese a hledali
schované sluníčko. A kdybyste chtěli vědět, jaké bude počasí, tak pozorujte
ptáky, pavouky, kytičky anebo rosu.

Výlet nám rychle utekl a už nás čekala cesta domů. Těšíme se, že poje-
deme příště zas. MŠ Oldřichovská

První koncert mal˘ch hudebníkÛ
Po půlroční pilné práci předstoupili žáci navštěvující hudební výuku 
v Hrádku poprvé před publikum složené hlavně z rodičů a prarodičů 
a vystoupili na koncertě na závěr školního roku. S doprovodem jim tento-
krát ještě pomohly starší žákyně z Nového Města pod Smrkem a Frýdlantu,
ale to o nic nesnížilo jejich výkony. 

Při koncertě vystoupily děti hrající na flétnu a klavír. Někteří přitom hrají
pouhé tři měsíce! Prozatím chyběli žáci učící se hře na kytaru a akordeon.
Za dobu půl roku, co v Hrádku hudební výuka probíhá, ji bohužel přes
polovinu žáků přestalo navštěvovat. A někteří pravděpodobně ztratili 
odvahu vystoupit těsně před koncertem.

Nová příležitost začít hrát na některý z hudebních nástrojů nastane 
v září. Už 5. září proběhne v ZŠ T. G. Masaryka od 16 hodin nábor pro
další školní rok. Náhradní termín pro ty, kteří by v tento den nemohli, je
ještě o týden později. Výuku vedou zkušení učitelé Annemarie Himme-
lová a Eduard Himmel z Nového Města pod Smrkem. Žákům se v Hrádku
dostane výuky v rozsahu obdobném základní umělecké škole jen s tím
rozdílem, že potřebná hudební nauka je integrována přímo do výuky.

Vít Štrupl
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Krteãek na v˘letû
Po osmi měsících úspěšného provozu klubu maminek Krteček ve Václavi-
cích jsme se rozhodli pro odvážný krok, vyrazit s dětmi na několikadenní
výlet. Jako nejvhodnější místo pro malé děti s maminkami jsme vybrali
Selský dvůr v Raspenavě. Toto malebné místo nabízí kromě krásného
ubytování i nádherné okolí. Chovají zde pejsky, kočičky, králíčky, kozy,

ovečky, morčata, slepice a mnoho dalších zvířátek. Odvážnější děti se
mohly svézt i na koni. Abyste si nemysleli, že jsme nevystrčili paty ze statku,
můžeme se pochlubit i výletem na Smědavu a na vodopády do Bílého 
Potoka. Na tento výlet jsme se vydali vláčkem. Na to, že jsme vyrazili pouze
na tři dny, jsme toho stihli celkem hodně a hodně jsme si to užili. V podob-
ných akcích chceme pokračovat i nadále a zveme všechny zájemkyně,
které se k nám chtějí připojit, k návštěvě našeho klubu. 

Za klub Krteček Šárka Petrová
sar.petrova@seznam.cz

Jarmark se obrátil do
minulosti

Podeváté připravili žáci a učitelé Základní školy T. G. Masaryka na závěr
školního roku jarmark. Téma Cesta do minulosti je velmi široké, každý 
si jej může vyložit po svém, a tak i vystoupení tříd byla velmi pestrá. 
Cestovali jsme časem střídavě tam a zase zpátky. Ze starověkého Řecka 
a Říma do let šedesátých, mezi lovce mamutů, k husitům, na frontu 
1. světové války, pak pro změnu k Šárce a její válce. Viděli jsme ale i histo-
rii tělovýchovy na našich školách, vývoj tanců nebo náročnou inscenaci
toho, jak byl před lety dobit jižní pól.

Letos poprvé vystoupili na jarmarku také učitelé. Pravda, vrátili se jen
o pár let zpět, k časům jiskřiček a pionýrů. Zatímco pro mnohé žáky to ale
bylo naprosto nové setkání se vzdálenou minulostí, někteří rodiče se 
s chutí přidali ke zpěvu Partyzánské, protože pro ně zase tolik času neu-
běhlo.

Závěr jarmarku tradičně patří předávání výročních školních cen. Zlatého
Viktora pro nejúspěšnějšího sportovce dostali Miroslav Badi a Jaroslav
Bína, Žebřík pro žáky, kteří se nejvíce zlepšili, Vojtěch Slezák a Maruška 
Reissingerová. Kebule je cena pro žáka s nejlepším prospěchem. Na 
1. stupni ji dostala Denisa Petříčková, na druhém stupni Kristýna Man-
hartová, které se letos podařilo postoupit do krajského kola olympiády 
v českém jazyce a zde v konkurenci starších spolužáků obsadit páté místo.
Buřinkou odměňujeme žáky nejen s dobrým prospěchem, ale také s vel-
kým srdcem, žáky, kteří dokáží budovat příjemnou atmosféru ve třídě 
a ve škole a být aktivní tam, kde je to potřeba. Na prvním stupni se stala
nositelkou Buřinky Kristýna Šašková a na druhém stupni Tereza Malá.

Zorganizování jarmarku se neobejde bez pomoci mnoha lidí. Proto chci
na závěr poděkovat rodičům, kteří se na přípravě podíleli, ať už přípra-
vou vystoupení, kostýmů, nebo občerstvení do stánků. Jejich práce si 
nesmírně vážíme a budeme jen rádi, když jich bude přibývat. Za finanční
podporu děkujeme městu Hrádek nad Nisou (příspěvkový program) 
a a. s. Kristýna (permanentky pro oceněné žáky). A za naložení, přivezení
a odvezení pódia p. Olšovi a pracovníkům VPP. Vít Štrupl

Cyklistick˘ v˘let ,,Rosniãek“
Po velice vydařeném turistickém výletu našich předškoláků, který směřo-
val po Dlouhé mezi do Chotyně na hřiště plné atrakcí za sokolovnou, kdy
nám děti dokázaly svou zdatnost a vytrvalost i na dlouhé zpáteční cestě
přes Grabštejn, jsme se rozhodli využít krásného červnového počasí 
a podniknout ještě jeden super výlet – tentokrát na kolech.

V úterý 24. 6. jsme se ve školce přivítali s těmi nejodvážnějšími s přil-
bami na hlavě a dobrou náladou se rozjeli uličkami Donína a Loučné směr
Kristýna. Děti byly opravdu natěšené, a tak s velkým nasazením šlapaly
do pedálů a pečlivě dodržovaly předen domluvená pravidla bezpečnosti. 
Nikdo nepředjížděl, neboural, dokonce ani nezůstával pozadu, a tak jsme
s malými přestávkami na pití a občerstvení dojeli až na Trojzemí, kde jsme
zamávali německým kravičkám a polským kačenkám, vyfotili si své zážitky
na památku a bez nehody a pyšni sami na sebe se vraceli zpět do školky.

Paní učitelka Háňa a její ,,Rosničky“
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Mûsto ocenilo nejlep‰í Ïáky
Celoroční práci žáků ve škole již tradičně oceňuje i vedení města, nejen
učitelé na vysvědčení. I letos přijali starosta města Martin Půta a místosta-
rosta Josef Horinka v obřadní síni radnice 29 žáků, aby ocenili jejich snahu,
píli nebo další aktivity, jako je třeba pomoc spolužákům. 

Na prvním stupni bývá velmi obtížné vybrat tři jména těch nejlepších
v každé škole, nicméně pedagogické sbory vyzdvihly tyto žáky: Adam
Gottstein, Monika Nguyen, Roman Korpoš, Jakub Šalát, Tereza Horáková,
Terezie Hanzlová, Karolína Brátová, Kateřina Svobodová, Radek Bari, 
Rudolf Kyca, Michal Kačírek.

Na druhém stupni bývá volba o něco jednodušší, přeci jen žáků, kteří
si dokáží udržet vynikající prospěch, je méně. A nejlepší žák také nemusí
být nejlepší jen podle známek na vysvědčení. Na doporučení učitelů 
ocenilo město tyto žáky: Varga David, Řeháčková Klára, Chlupsová Tereza,
Danková Tereza, Manhartová Kristýna, Malá Tereza, Weissová Nikola, 
Cicková Martina, Bienová Radka.

Ne každému se podaří mít vynikající prospěch. Ale každý se může 
snažit, aby se zlepšoval a dosáhl co nejlepších výsledků podle svých 
možností. Právě proto je další kategorií pro ocenění „největší zlepšení“.
Převzali jej Václav Rojík, Jabur Adnan, Lucie Žuková, Marie Reisingerová,
Nikola Weissová.

Na získání ceny Osobnost školy nestačí mít jen velmi dobrý prospěch.
Takový človíček musí prokázat víc. Asi nepřekvapí, že v hodnocení, které
učitelé pro tuto příležitost připravují, se objevují slova kamarádský, 
pomoc spolužákům, tahoun třídy, reprezentant školy na sportovních 
soutěžích a olympiádách. Cenu si odnesli Michaela Fritschová z Donína,
Kristýna Černá ze ZŠ Lidická, Marcela Heislerová ze ZŠ T. G. Masaryka 
a Radek Kreana ze ZŠP Loučná.

Všichni ocenění si letos odnášeli domů MP3 přehrávače. Ke gratulaci
a poděkování za jejich práci se připojujeme i my a přejeme chuť a elán
podobně pokračovat i v dalších letech. Vít Štrupl

·kolní druÏina a speciální
tfiída na v˘letû v Novém Mûstû
Hned po ubytování do chatiček jsme se vydali na první výlet – na ekolo-
gickou farmu v Jindřichovicích pod Smrkem. Na farmě se nás ujal majitel
pan Vlk a po prohlídce roubených stavení nás seznámil s chovem koz 
a jejich hospodářským využitím. Dětem se líbilo, že si kozy s kůzlaty 
mohou pohladit. Kozy jim zvědavě okukovaly batůžky a doprovodily nás
až k větrnému mlýnu. Zde se děti dozvěděly mnoho informací o tom, jak
se dříve zpracovávalo obilí.

Následovala prohlídka zdejšího muzea, kde si děti ohmataly a vyzkou-
šely různé historické nástroje, pomůcky a předměty, které sloužily našim
předkům. Na závěr jsme se krátkou procházkou vydali k moderní větrné
elektrárně.

Druhý den jsme se hned po snídani vydali autobusem na frýdlantský
zámek. Se zájmem jsme poslouchali výklad, který průvodce zpestřil 
několika strašidelnými historkami. 

Krátký deštík nám naštěstí nezabránil ve hře „O poklad skřítka kempu“.
Děti na jednotlivých stanovištích plnily různé úkoly, za které získávaly 
žetony. Sladký poklad a medaile si všichni rozdělili a tři děti s největším
počtem získaných žetonů byly odměněny drobnými cenami. 

Cestou z večeře dostaly děti za úkol nasbírat co nejvíce zajímavých 
přírodnin. Večer během táboráku z nich vyráběly sovičky. Všechny sovičky
byly krásné, nemohli jsme vybrat nejhezčí, proto jsme se rozhodli je vzít
s sebou do školy a uspořádat soutěžní výstavku.

Ke každému správnému výletu patří „noční stezka odvahy“, o tu jsme
nemohli děti připravit. Děti procházely určenou (bezpečnou) trasu 
s baterkami. Někteří se vydali sami, jiní raději s kamarádem. Spát jsme šli
až kolem půlnoci.

Poslední den začal smutně, od rána pršelo a dost se ochladilo. Ale ani
takovéto počasí nás neodradilo od dalšího dobrodružství. Po vydatné 
snídani jsme se vydali k minerálním pramenům novoměstské kyselky. 
Během cesty jsme hráli různé hry pro zahřátí a nakonec se i to pokažené
počasí umoudřilo. Děti ochutnávaly minerální vodu, moc jim však 
nechutnala (není to Coca Cola).

TToouuttoo  cceessttoouu  cchhcceemmee  ppoodděěkkoovvaatt  ssppoonnzzoorrůůmm::
Městskému úřadu z Hrádku nad Nisou, NADACI ŠKOLA HROU 

z Liberce a KSM Castings CZ, a. s., z Hrádku nad Nisou. Bez jejich finanční
pomoci bychom tento nádherný výlet nemohli uskutečnit. 

Další jednodenní výlet jsme společně podnikli v pondělí 23. června do
ZOO v Liberci.

Tentokrát nám počasíčko přálo. Celé dopoledne jsme strávili v nádher-
ném prostředí mezi zvířátky, svezli se vláčkem, trošku si pohráli a osvěžili
se. Šíleně rychle to uteklo.

Už se všichni těšíme na další školní výlety. 
Jandalová Eva, za školní družinu, Horáčková Irena, za speciální třídu

(kráceno)
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Klání rodinn˘ch t˘mÛ
Hrádecký rodinný čtyřboj – to je především příjemně společně strávené
dopoledne, při kterém jde jen tak trochu také o souboj rodinných týmů.
V letošním opravdu letním dni se jich na hřišti u ZŠ T. G. Masaryka sešlo
třicet. Po dvouhodinovém zápolení ve čtyřech soutěžních disciplínách 
a čekání na výrok rozhodčích o konečném pořadí zhlédli účastníci čtyřboje
ukázku ne příliš známého sportu taekwondo v provedení libereckého 
oddílu Dukla.

A jaké bylo konečné pořadí? V dvoučlenných týmech vyhrálo družstvo
Duo D + D, ve tříčlenných Berušky a ve čtyřčlenných Novotňáci z Václavic.

Hrádecký rodinný čtyřboj pořádaly i letos dračice z DDM Drak spolu
s dvěma desítkami dobrovolníků.

Prázdninové cviãení
Naďa Faltusová + Jana Jarošová

pořádají prázdninové cvičení na Kristýně – sever (u Áčka).

ZZaaččíínnáámmee  3300..  66..  aa  kkoonnččíímmee  2277..  88..  vvžžddyy  oodd  1199  hhooddiinn

Pondělí: aerobik mix

Středa: P-class, dynaband, bodystyling – aerobik + síla

S sebou: pití, podložku, ručník, 20 Kč, dobrou náladu a chuť se hýbat!

O pohár starosty
V sobotu 17. května se v restauraci Bažiny uskutečnil již sedmý ročník 
turnaje šipkařů O pohár starosty. Turnaj sice nepřilákal velký počet hráčů,
ale kvalita předčila kvantitu. Vítězství obhájil Martin Popelka před J. Bro-
žíkem. Mezi ženami vyhrála Lada Kotláriková z Hajniště.

Hrádeck˘ vofií‰ek 2008 ve
sportovním duchu a pfii

skvûlé náladû
Letošní 5. ročník soutěže byl pro mnohé účinkující skutečně „oříškem“
a pro diváky vítanou a zábavnou podívanou. Pořadatelé soutěže si totiž
na přihlášené pánečky a jejich pejsky přichystali kromě známého předvá-
dění psa ve výstavním kruhu a představení psa s ukázkou jeho dovedností
též další disciplínu, a to zkrácený parkur agility. Pro mnohé pejsky 
i pánečky bylo zdolání dvou skokových překážek, tunelu, proskokového
kruhu a stolu premiérou. Všichni se ale nakonec ve výsledku svého úkolu
zhostili dobře a hlavně s radostí. 

Vítězem kategorie „psi s průkazem původu“ se stala Valerie Šebestová
se svým psem Derickem. V druhé kategorii „psi nejmenovaných plemen“
vyhrála Zuzana Ludvíková s fenou Adélkou, v kategorii „dítě a pes“ zvítězil
Jakub Zelenka s pejskem Argony, v kategorii „voříšci“ Dášenka Kristýny
Koyšové.

Dobu sčítání výsledků hodnocení poroty zpestřila ukázka agility míst-
ních členů kynologického klubu a celou soutěž uzavřela ukázka služební
obrany.

Doufáme, že se všem divákům i účinkujícím letošní ročník líbil stejně
jako nám a budeme se na všechny těšit v příštím roce 2009! 

Projekt proběhl za podpory města Hrádek nad Nisou. Poděkování patří
též sponzorům: MVDr. Andrea Šebestová, Ladislav Jirák – služby pro 
zemědělství a zahradnictví, Regina Motlová – Gábi ráj.

Jitka Dařbujánová

Atletické závody 
matefisk˘ch ‰kol

Velmi jsme se těšili na předposlední červnové páteční dopoledne, kdy nás
paní ředitelka M. Brandová pozvala na atletické „klání“ mezi hrádeckými
školkami konané na hřišti její základní školy. Pozvání přijali a na závody
přišli předškoláci všech hrádeckých školek, aby si poměřili síly v běhu na
padesát metrů, v hodu míčkem a ve skoku dalekém. Bylo hezké, jak na
nás školáci mávali již z dálky, jen co nás viděli přicházet. Po přivítání jsme
se všichni postavili podle tříd a školek do zástupů jako správní sportovci,
v pozoru jsme se tak i pozdravili a paní ředitelka vysvětlila, jak vše bude
probíhat. A pak se již mohlo začít. My rádi sportujeme, tak jsme se do
toho pustili s velkou vervou a plným nasazením. A povedlo se! Sebastián
Sitte, Sebastián Jindrák a Lucka Jarošová si odnášeli diplomy za nejlepší
výkony. Sportovní dopoledne se opravdu vydařilo, i když nás v jednom
okamžiku trošku vystrašily nakupené mraky a pár dešťových kapek. Ale
počasí vydrželo!

Děkujeme paní ředitelce a jejím kolegyním za vše, co pro nás připra-
vily, včetně občerstvení, her, organizačně dobře připravených činností 
a milého přijetí. Byl to moc hezký závěr naší celoroční spolupráce a pro
naše předškoláky o důvod víc, proč se těšit na 1. září. Děkujeme! 

Děti a učitelky ze třídy Želviček MŠ Donín
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Fotbaloví elévové dosáhli zatím
nejvût‰ího úspûchu

Starší přípravka hrádeckého Slovanu letos skončila na třetím místě v kraj-
ském přeboru a na turnaji nejlepších mužstev okresů v České Lípě obsadila
rovněž třetí místo. To je zatím nejlepší výsledek, jakého chlapci ze starší
přípravky dosáhli. 

Úspěchem lze ale jistě nazvat i to, jak se Slovanu daří práce se začína-
jícími fotbalisty. Ve starší přípravce nyní pravidelně trénuje 25 dětí, takže
krajský přebor hrají dva týmy (podle ročníku narození 97 a 98). Třikrát
týdně se jim při trénincích věnují M. Mičica a V. Zwinger. „V posledních
dvou letech se nám daří, aby elévy vedli bývalí fotbalisté, nejen tatínkové
jako dříve. A tak úroveň je teď opravdu dobrá,“ říká Vítězslav Zwinger.

Ke dvěma týmům starší přípravky je potřeba připočítat dalších 20
kluků, kteří jsou ještě mladší a s kopanou začínají.

V závěru školního roku pořádají každý rok fotbalisté turnaj O pohár
města Hrádku, který je určen právě fotbalovým elévům. Letošního 
7. ročníku se zúčastnilo 8 mužstev, kromě jiného ze Žitavy, Bogatynie 
a Pardubic. Právě pardubičtí chlapci turnaj vyhráli před Bogatynií a Hrád-
kem nad Nisou. „Poděkování za každoroční práci s turnajem patří 
Františku Bobvošovi, který se stará o to, aby se vše vydařilo,“ dodává 
Vítězslav Zwinger.

PPoodděěkkoovváánníí  ssppoonnzzoorrůůmm  ttuurrnnaajjee::
Město Hrádek nad Nisou, Albert, Elas, s. r. o. – výroba stuh, Pískovny Hrá-
dek n. N., a. s., Pozemní práce – p. Třešnák, Bistro Zatáčka – p. Joštiak,
Restaurace Sever – p. Peuker, Cukrářství – p. Málek, VZV Financ – 
p. M. Veroněk, D Plast-Eftec, a. s., p. Jan Krečman st., Hagal, s. r. o., 
Kovovýroba Peřina, s. r. o., Sokolovna Švejkovský, Restaurace Lidový dům –
p. Šlehofer, FOODCARE, Polsko, U + H Elektro.

Slovan na jafie zabojoval
V jarní části fotbalového krajského přeboru vedl hrádecké „áčko“ trenér
Jan Broschinský. Po skončení sezóny, která měla pro hrádecké mužstvo
dvě naprosto odlišné části, jsme nového trenéra požádali o krátký rozhovor.

Jan Broschinský se narodil v roce 1963. Celý svůj dosavadní život 
věnoval fotbalu. Jako fotbalista působil ve Slovanu Liberec, Slovanu 
Varnsdorf, SK Semily, v Sokolu Ruprechtice a v Sokolu Doubí. Aktivním
fotbalistou je 35 let, nyní hraje za „starou gardu“ Doubí.

Bydlí v Liberci, je ženatý a má tři děti.
Od kdy jste ve funkci trenéra A mužstva Slovanu Hrádek n. N.? 
Ve funkci trenéra Hrádku jsem od listopadu 2007, kdy jsem vystřídal po
neúspěšném podzimu Pepu Štálíka. 
Jaké máte zkušenosti jako trenér?
S trenéřinou jsem začínal u žáků Slovanu Liberec a postupně jsem tréno-
val žáky Rapidu Pavlovice, muže Slovanu Vesec, Sokola Krásná Studánka,
„béčka“ Hlavic a Sokola Doubí. Mimo trénování v Hrádku mám na 
starosti ještě divizní žáky Slovanu Liberec, kde mám svého syna Lukáše.
Máte nějaké předchozí zkušenosti s hrádeckým fotbalem?
Zkušenosti s hrádeckým fotbalem jako hráč bohužel nemám, ale s někte-
rými hráči jsem nastupoval jako aktivní fotbalista v jiných mužstvech. 
Například ve Slovanu Liberec s Pavlem Podlipným, Josefem Štálíkem nebo
Vencou Ortem. Se svým současným asistentem v Hrádku Jurou Kresilou
jsme společně hráli za Slovan Varnsdorf. Ale mnoho dalších bezvadných
lidí v Hrádku znám osobně, tudíž osoba fotbalu neznámá nejsem.
V jakém stavu jste áčko přebíral?
Podzim se hrádeckým vůbec nepovedl. Pouhých devět bodů, poslední
místo v tabulce krajského přeboru, skóre 16:24, kádr psychicky na dně 
s nechutí něco dělat navíc, špatná tréninková docházka, to vše se pode-
psalo na podzimních výsledcích. Určitě bylo a je co napravovat, ale věřím,
že s asistentem Jurou Kresilou vše zvládneme a na jaře budeme jenom 
bilancovat dobré výsledky.
Pokud se nepletu, skončili jste nakonec devátí, čili na jaře došlo
ke značnému zlepšení mužstva. Co se Vám podařilo změnit? 
Po kvalitní zimní přípravě bylo jen otázkou času, kdy hráči vše zúročí,
a když se k tomu přidala neskutečná disciplína na hřišti během utkání,
výsledky musely přijít. Určitě tomu napomohlo i soustředění, kdy vlastně
celý kolektiv trávil hodně času spolu a pár věcí, hlavně těch negativních,
jsme si vyříkali. 

Vlastní soutěž začala výborně, kluci opět našli ztracené sebevědomí 
a ukázali všem, že fotbal hrát umí. Na jaře vybojovali 26 bodů, skóre 
21:12. Osmkrát vyhráli, dvakrát remizovali a jen třikrát odešli poraženi.
Celkově obsadili v krajském přeboru deváté místo a dosáhli markantního
herního zlepšení.

Jistě je dále co zlepšovat, ale věřím, že když kluci přistoupí k tréninkům
a zápasům tak jako na jaře, bude to jen a jen lepší. Velkými tahouny 
mužstva byli Janáček, Just, Štálík, Procházka, ale hlavně dravé mládí Vinš,
Hynek udělalo trenérovi velkou radost.
Jakou máte představu o další sezóně? 
Možná by se mohlo zdát, že po tak vydařeném jaru budou cíle ty nejvyšší,
ale byl bych velice rád a spokojen, když budeme atakovat přední místa 
v tabulce krajského přeboru, když se podaří přilákat více diváků a hlavně
stabilizovat kádr.

Závěrem bych chtěl také poděkovat všem sponzorům, ale hlavně lidem
v čele s předsedou oddílu Horinkou, jak se o hrádecký fotbal skvěle 
starají. Vít Štrupl

Mladí kulturisté opût
zabodovali

Na sklonku jara se konají juniorské soutěže v kulturistice, mistrovství Čech
a mistrovství České republiky. Hrádečtí kulturisté celkem pravidelně 
přivážejí z těchto soutěží diplomy za umístění na předních místech. Jiří
Novák, patřící do kategorie juniorů, letos obsadil třetí místo na mistrov-
ství Čech v kategorii mužů, mezi juniory poté vybojoval 4. místo a 7. místo
na mistrovství České republiky v Uherském Hradišti. Mladší dorostenec 
Václav Ort si odvezl 5. místo z mistrovství České republiky ze Zbýšova u Brna.

Oddíl kulturistiky děkuje svým sponzorům, především firmě KM –
Prona, a. s., dále Elektro (Radek Vaňátko), Propos (Vratislav Prouza st.),
D-Plast Eftec, a. s., Kovovýroba Peřina, Elas, s. r. o., Regula Therm, 
Kristýna a. s.
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