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Novoroãní
pfiání ãtenáfiÛm
HRÁDECKA

Přeji pokojný rok vám všem, kteří tyto
řádky čtete na webových stránkách města
nebo v novoročním vydání časopisu
HRÁDECKO. Toto mé zamyšlení je jako
každoročně určeno především vám, oby-
vatelům našeho města, ale také všem
vám, jejichž život je s Hrádkem nejrůzněj-
šími způsoby svázán.

Vánoční svátky a konec roku jsou
časem, kdy ožívají nejrůznější rodinné
i osobní zvyky, obdobím rodinných a přá-
telských setkání nebo vzpomínek na ty,
kteří jsou v našem životě důležití. A také
časem rekapitulací a zamyšlení nad
rokem, který právě končí. Již poosmé se
s vámi v tomto období snažím podělit
o myšlenky, které mě napadají, když
se řekne Hrádek nad Nisou – město ve
kterém žijeme…

Rok 2009 si asi většina z nás zapama-
tuje jako rok, kdy se nám dařilo hůře
než roky předtím. Řada místních firem
musela omezit výrobu a hledat úspory
a vnitřní rezervy, mnoho lidí v našem
městě přišlo o práci, někteří z nich do-
konce v posledních dnech končícího
roku. Řadě řemeslníků a živnostníků se
nedařilo tak dobře jako v letech minu-
lých. Světová finanční krize se v roce
2009 prostě nevyhnula ani České repub-
lice ani Hrádku nad Nisou a zasáhla asi
každého z nás včetně našich blízkých.

Také rozpočet města zasáhl pokles
ekonomiky a daňových příjmů a v prů-
běhu roku bylo nutné hledat úspory,
které se promítly i do přípravy rozpočtu
města na rok 2010. Zastupitelstvo hledalo
rozumné způsoby, jak zajistit financo-
vání velkých investičních akcí a zároveň
neomezit či přímo nezastavit řadu byť
drobných, ale pro život města a jeho
obyvatel důležitých činností, akcí a akti-
vit.
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Internetové stránky mûsta mají zcela
novou podobu

Na přelomu roku 2009/10 město Hrádek nad Nisou zpřístupnilo novou verzi svých webových stránek.
Internetová prezentace města během několika posledních let ve snaze poskytnout občanům i návštěvní-
kům města co nejvíce informací zmnohonásobila svou velikost.

Nová podoba stránek si klade za úkol především ve vztahu k návštěvníkům stránek zatraktivnit jejich
vizuální podobu a zároveň nabídnout prostředí, ve kterém by se snadno orientovali. Druhá, neméně
důležitá část stránek není na první pohled vidět, ale přímo ovlivňuje jejich obsahovou část. Jedná se o
nástroje pro jejich správu. Tvorbou obsahu
stránek se již dlouho nezabývá jen jeden
nebo dva lidé. Podstatná část sice zůstává
v rukou správců, kteří se o městský web
starají, stále větší podíl na vytváření obsahu
stránek však získávají i další editoři, přede-
vším úředníci městského úřadu. Proto nové
stránky nabízejí i lepší nástroje všem, kteří
na tomto webu publikují.

Podstatnou část funkcionality webo-
vých stránek města se podařilo převést ze
starého webu na nový ve druhé polovině
prosince, přenos několika dílčích aplikací
bude dokončen v měsíci lednu (jedná se
o inzerci, dotazy, fórum a veřejné zakázky).

Vstupní branou městského webu je
domovská stránka. Má za úkol upozornit
návštěvníky na nejdůležitější události nebo
je navést k požadovanému cíli. Pokračování na straně 4

Mûsto Hrádek koneãnû úspû‰né
v energetick˘ch projektech

V srpnu loňského roku podávalo město Hrádek nad Nisou celkem 5 projektů na Státní fond životního pro-
středí v Praze na tzv. energetické úspory veřejných budov. O žádostech se rozhodovalo při závěrečném
jednání monitorovacího výboru SFŽP v Praze dne 22. 12. 2009. Do 11. výzvy OPŽP, programu 3 – Udrži-
telné využívání zdrojů energie, podprogramu 3.2–Realizace úspor energie a využití odpadního tepla
(u nepodnikatelské sféry) – 3.2.1 – Realizace úspor energie byly připraveny a podány 3 projekty, a to
zateplení MŠ Liberecká, zateplení MŠ Donín a zateplení budovy DPS na Žitavské ulici. Projekt zateplení
DPS bohužel nakonec nebyl z důvodu početní chyby výpočtu tepelných úspor i přes odvolání města tzv.
akceptován a bude podán do další výzvy stejného programu, která byla vyhlášena s termínem zahájení
příjmu žádostí 1. 2. 2010. Zbylé dva projekty byly úspěšně akceptovány a v závěrečném kole schvalování
dostatečně bodově ohodnoceny a schváleny k finanční podpoře.

Ve svém důsledku to znamená, že v případě obou budov mateřských škol dojde k zateplení obvodo-
vého pláště, v případě MŠ Liberecká k výměně zbývajících starých dřevěných oken za okna nová –
plastová, splňující veškeré požadavky energetické náročnosti, a dále i k zateplení střešní konstrukce a pro-
vedení nové střešní krytiny. V případě MŠ Liberecká jsou celkové rozpočtové náklady stavby 1,7 mil., kde
celkově uznatelné náklady dotace jsou 834 tis. a z této částky OPŽP poskytuje 90 % dotace. Rozdíl mezi
celkovými, zatím rozpočtovými náklady stavby a uznatelnými náklady stavby pro SFŽP je projektem,
respekt. energetickým auditem vypočítaná úspora energií po dobu následujících 5 let, která se od celko-
vých uznatelných nákladů projektu odečítá.
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
2222..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
22. schůze rady města v roce 2008 konaná dne 2. prosince se zabývala 
těmito záležitostmi:
— vzala na vědomí žádost pana PaedDr. Josefa Čadíka zastupujícího 

společnost Kinematograf bratří Čadíků, s. r. o., na finanční podporu
letního promítání v Hrádku nad Nisou v roce 2010 a pověřuje odbor
ODK a FO prověřit možnosti rozpočtu, případně rozpočtové změny
rozpočtu na rok 2010 s cílem zajistit finanční prostředky na tuto akci 
a pověřuje ODK zařadit akci do kulturního kalendáře města

— schválila vypsání výběrového (zadávacího) řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu na služby s názvem Kompletní projektová příprava
projektové žádosti – Lužická cyklostezka, pro získání finančních 
prostředků z programu příhraniční spolupráce OPPS – Česko – Sasko,
Oblast podpory 2 Kooperace a rozvoj přeshraničních struktur v cestov -
ním ruchu, pro záměr Lužická cyklostezka (Hrádek nad Nisou – Žitav -
ské hory). Schválila předpokládanou hodnotu zakázky do 180 000 Kč
bez DPH, kdy součástí projektové přípravy je:
1) kontaktování německého partnera a formulace projektového záměru,
2) koordinace přípravy projektu s německým partnerem, příprava 

a tvorba partnerské smlouvy, 
3) tlumočení a překlady při přípravě projektové žádosti,
4) tvorba vlastní žádosti včetně příloh, dle pravidel programu.
Komentář: Projektovaná cyklostezka zahrnuje rekonstrukci povrchu
Turistické ulice, zpevnění navazující turistické cesty na Dolní Sedlo,
opravu povrchu navazující komunikace na Dolním Sedle a proznačení
pokračování cyklostezky po vrstevnicové cestě až na začátek údolí 
Bílého potoka na česko–německé hranici.

— vzala na vědomí pořádání 3. Evropského poháru Naviga F – NSS ve
dnech 29. 4. – 2. 5. 2010 v rekreačním areálu Kristýna.
Komentář: Jde o závody modelů historických plachetnic, které v těchto
dnech proběhnou na Kristýně.

— vzala na vědomí podané nabídky a vyhodnocení nabídek pověřenou
osobou, dále vzala na vědomí protokol o posouzení a hodnocení nabí -
dek ze dne 30. 11. 2009 ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku ma-
lého rozsahu s názvem Revitalizace dubové aleje Žitavská. Schválila pro
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu vítězného uchazeče Jindři-
cha Bursíka, Brandýs nad Labem za celkovou cenu 256 730,60 Kč vč.
DPH dle podané nabídky.
Komentář: Jedná se o revitalizaci části aleje od křižovatky s kruhovým
objezdem na Žitavské ulici po státní hranici – poslední část aleje, která
dosud revitalizací neprošla. Práce proběhnou na jaře.

— schválila vypsání výběrového (zadávacího) řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu na služby s názvem Zpracovatel žádosti o dotaci pro
projekt Územní plán města Hrádek nad Nisou, pro získání finančních
prostředků z programu Integrovaný operační program, pro záměr
Územní plán města Hrádek nad Nisou. Schválila předpokládanou 
hodnotu zakázky do 180 000 Kč bez DPH, kdy součástí projektové 
přípravy je:
1) konzultace, projednávání a koordinace činností se zúčastněnými

subjekty, 
2) vlastní tvorba žádosti o dotaci, 
3) podání žádosti o dotaci, dle pravidel programu, 
4) spolupráce na dopracování žádosti a příloh při akceptaci žádosti, 
5) spolupráce na uzavření smlouvy s poskytovatelem dotace v přísluš-

ném programu.
Komentář: Do roku 2015 je potřeba vytvořit nový územní plán města
(stávající je z roku 1998). Jeho tvorba by měla být jednou z priorit příš-
tího zastupitelstva města. Na tvorbu územního plánu bude město 
žádat o dotaci z integrovaného operačního programu ministerstva
vnitra, přičemž dotace je ve výši 100 % uznatelných nákladů.

— doporučila zastupitelstvu města schválení odkupu plynárenského 
zařízení na Zlaté výšině za cenu 277 270 Kč vč. DPH

— schválila předložený dodatek č. 1 – změna typu svítidel ke smlouvě 
o dílo dne 24. 8. 2009 uzavřené mezi městem Hrádek nad Nisou a fir-
mou SKANSKA. 
Komentář: Jedná se o jiný typ svítidel, který byl instalován při revita -
lizaci sídliště Pod Tratí místo původně navržených. Ke změně došlo 
z důvodu vyšší efektivity svítidel.

— schválila návrh prodejní ceny knihy Rub a líc mých pohlednic pana

Egona Wienera ve výši 250 Kč za kus
— vzala na vědomí informaci o jednání k organizaci akce Hrádecké slav-

nosti a Bartolomějská pouť a schválila utvoření organizačního výboru
akce v min. složení: vedoucí ODK, odpovědný pracovník ODK, velitel
JSDH Hrádek nad Nisou, ředitel(ka), o. p. s. Brána Trojzemí, zástupci
spolků slavící v daném roce výročí, vedení města

— vzala na vědomí předloženou informaci o termínech konání Světového
poháru a ME v potápění v roce 2010 v rekreačním areálu Kristýna

— schválila uzavření pojistné smlouvy s Kooperativa pojišťovna, a. s., 
pojistné na rok 2010 činí 443 604 Kč, čtvrtletní splatnost 110 901 Kč

— vzala na vědomí předložené doklady American Leasin Corp. ve výši
446 712,38 Kč k žádosti o provedení zápočtu na r. 2009 a pověřila paní
Karlíkovou k provedení rozboru zápočtu do r. 2001

— vzala na vědomí zprávu vedoucího OISM o rekonstrukci sochy sv. Jo-
sefa s Ježíškem v ulici Žitavská v Hrádku nad Nisou

— schválila návrh zadání výběrového řízení na zpracování studie a do-
kumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele na akci Penzion
v DK Beseda a uložila odboru OIaSM vypsat výběrové řízení

— doporučila prodej městského podílu bytů v bytových domech č. p. 730
a 731 stávajícím nájemníkům a ukládá vedoucímu OSŽP zajistit geo-
metrické plány, na základě kterých budou zpracovány konkrétní 
nabídky jednotlivým nájemníkům. Uložila starostovi města na členské
schůzi družstva Nové bydlení hlasovat ve smyslu usnesení, tzn. prodej
70 % bytových jednotek stávajícím nájemníkům.
Komentář v samostatném textu.

— pověřila starostu města k vypsání výběrového řízení na pořizovatele
nového územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou

— pověřila starostu města k vypsání výběrového řízení na dodavatele 
stavebních prací na rekonstrukci sociálních zařízení v domě č. p. 73
(Městský úřad Hrádek nad Nisou) dle projektové dokumentace

— vzala na vědomí výsledek a závěr výběrové komise na obsazení místa
ředitele/ředitelky obecně prospěšné společnosti Brána Trojzemí, o. p. s.,
která na toto místo všemi hlasy doporučila Mgr. Víta Štrupla. Doporu-
čila správní radě obecně prospěšné společnosti Brána Trojzemí, o. p. s.,
řídit se výsledkem výběrového řízení a po zapsání společnosti do 
rejstříku obecně prospěšných společností jmenovat Mgr. Víta Štrupla 
ředitelem společnosti Brána Trojzemí, o. p. s.

— schválila uzavření předložené smlouvy o umístění a provozování kon-
tejnerů na zpětný odběr elektrozařízení mezi ELEKTROWIN, a. s., a měs-
tem Hrádek nad Nisou, doplněnou o převedení povinností ze strany
města na třetí osobu, a to SKS Jablonec n. N. 

— schválila členy povodňové komise a členy krizového štábu takto: před-
seda – Martin Půta (starosta), místopředseda – Josef Horinka (místo -
sta rosta), členové – Ing. Blanka Karlová (tajemnice), Petr Dlouhý –
(člen rady města), Josef Olša – (technik OIaSM), Robert Petřík (velitel
městské policie), Petr Vinklárek (člen rady města), Václav Krejčík (člen
rady města), zapisovatelé – Michaela Šimková (referent OIaSM), Mar-
cela Nováková (referent OSaŽP), Andrea Vinšová (kancelář úřadu).

33..  mmiimmoořřááddnnáá  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
3. mimořádná schůze rady města v roce 2009 konaná dne 9. prosince se
zabývala těmito záležitostmi:
— schválila provedení kontroly hospodaření za rok 2009 auditorem Ing.

Emilem Duškem u níže uvedených příspěvkových organizací: MŠ Old-
řichovská, DDM DRAK 

— vzala na vědomí informaci o vybírání rekreačních a lázeňských poplatků
a ubytovacího poplatku a uložila finančnímu odboru ve spolupráci 
s městskou policií prověřit provozovatele, kteří se k platbě poplatků dle
obecně závazné vyhlášky z r. 2003 dobrovolně nepřihlásili.
Komentář: V souladu s obecně závaznou vyhláškou se přihlásila zhruba
polovina poskytovatelů služeb. Zbylá část v současnosti tento stav řeší.

— vzala na vědomí rozbor zápočtů provedených od r. 2001 do r. 2008
mezi městem Hrádek n. N. a American Leasing Corp. a souhlasí s uplat-
něnými náklady ve výši 23 978,38 Kč v zápočtu pro rok 2009 společně
se zůstatkem zápočtu ve výši 245 404 Kč z roku 2008. Rada města 
uložila provedení zápočtu ve výši 269 382 Kč proti nájemnému za 
nebytové prostory č. p. 124 DK Beseda a uložila OISM p. Karlíkové, aby
vyzvala nájemce k úhradě dlužného nájemného ve výši 203 286 Kč.

— schválila jednotlivé normativy pro příspěvkové organizace i výpočet
celkové výše dotace pro příspěvkové organizace na r. 2010.
Komentář: Rozpočet jednotlivým školám a školkám byl pro rok 2010
tvořen na základě tzv. normativů – každé zařízení bude mít v rozpo-
čtu částku na úhradu energií a vody zohledněnou podle skutečnosti
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roku 2009, částka na ostatní náklady byla stanovena podle počtu žáků
v zařízení. Kapitola pro financování příspěvkových organizací byla,
stejně jako ostatní kapitoly rozpočtu, snížena oproti roku 2009 o 10 %.

— vzala na vědomí informaci o stavu příprav a založení subjektu Brána
Trojzemí, o. p. s., kdy dne 16. 12. 2009 proběhne zasedání správní rady
o. p. s. Brána Trojzemí. Schválila změnu provozní doby pro veřejnost
v městské knihovně, kdy se úterní a čtvrteční provozní doba pro veřej -
nost od 9 do 19 hodin přesune na pondělí a středu s účinností a plat-
ností od ledna 2010.
Komentář: Změna provozní doby pro veřejnost nastane od 25. ledna,
další informace v samostatném článku.

— schválila předložené závěrečné vyhodnocení akce Rekonstrukce 
mostu M3 – U Wienerů, kde město obdrželo dotaci v celkové výši 
2 760 000 Kč, z toho bylo vyčerpáno 2 071 379,60 Kč a o nedočerpanou
dotaci byly zvýšeny vlastní zdroje města. Dále vzala na vědomí, že při
kontrole nebylo zjištěno porušení podmínek poskytnutí dotace.

— schválila předložené závěrečné vyhodnocení akce Revitalizace pane -
lového sídliště – Hrádek nad Nisou, Liberecká, kde město obdrželo 
dotaci v celkové výši 4 000 000 Kč, z toho bylo vyčerpáno 4 000 000 Kč.
Dále vzala na vědomí, že při kontrole nebylo zjištěno porušení pod-
mínek poskytnutí dotace.

— vzala na vědomí informaci o tom, že v rámci budoucí realizace stavby
kanalizace Moskevská a Žižkova bude na SČVaK požadována dohoda
o opravě komunikací 50 % na 50 %

— vzala na vědomí informaci OISM, že v rámci investiční akce SČVaK –
rekonstrukce vodovodu Hrádek n. N. – Dolní Suchá dojde k opravě 
povrchu komunikace v celé šíři z rozpočtu investora

— souhlasila s vyhlášením a s podmínkami sběrové soutěže pro školní 
zařízení pro rok 2009/2010

— vzala na vědomí informaci o pojištění majetku města a uložila OISM,
p. Karlíkové, aby v termínu do 30. 5. 2010 připravila zadávací pod-
mínky na výběrové řízení na pojištění majetku města a ostatních rizik

— vzala na vědomí nabídku společnosti H-Therma na úsporu nákladů ply-
nových kotelen ve školských zařízeních a uložila projednat posouzení
výhodnosti s p. Zuskou a projednat konečné řešení v MŠ Liberecká

— jmenovala členkou komise životního prostředí paní Marcelu Nováko-
vou

— vzala na vědomí, že město Hrádek nad Nisou v souladu se zákonem 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odbor-
ném a jiném vzdělávání, vyhlašuje konkurz na obsazení funkce ředi-
tele Základní školy, Hrádek nad Nisou – Donín, Donínská 244, přís-
pěvková organizace. 
Komentář: Stávající ředitelka ZŠ Donín, Mgr. M. Brandová, odchází 
k 30. 6. do důchodu. Na obsazení funkce ředitele školy byl vyhlášen
konkurz. 

— schválila převod všech finančních prostředků z účtu 80039-
984856329/0800 Benefice Grabštejn na účet Benefiční koncerty Grab-
štejn, o. p. s., 2222333379/0800. Po převedení všech finančních 
prostředků schvaluje zrušení účtu 80039-984856329/0800.
Komentář: Ke změně účtu došlo v souvislosti s ukončení Sdružení Grab-
štejn – Benefiční koncerty a založením výše uvedené obecně prospěšné
společnosti.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
1100..  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
10. zasedání zastupitelstva města v roce 2009 konané dne 16. prosince
se zabývalo těmito záležitostmi:
— schválilo prodej pozemku p. p. č. 353, zastavěná plocha a nádvoří, 

o výměře 119 m2 včetně objektu č. p. 134 na pozemku p. p. č. 353 
a pozemku p. p. č. 352/7, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 341 m2

včetně objektu č. p. 142 na pozemku p. p. č. 352/7 společnosti 
Bydlení Šestajovice II, s. r. o., za cenu 1 000 000 Kč. Schválilo prodej 
pozemku p. p. č. 352/6, ostatní plocha, o výměře 3 001 m2 společnosti
Bydlení Šestajovice II, s. r. o., za cenu 1 050 350 Kč. Neschválilo smlouvy
o budoucí kupní smlouvě mezi městem Hrádek nad Nisou a společ-
ností Bydlení Šestajovice II, s. r. o.
Komentář: Jedná se o objekty a pozemky bývalého statku ve Starém
dvoře.

— schválilo uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru u České spořitelny,
a. s., v celkové výši 3 000 000 Kč.
Komentář: Kontokorentní úvěr slouží v případě přechodného nedo-
statku finančních prostředků města.

— schválilo schodkový rozpočet pro rok 2010, který je smluvně zajištěn

poskytnutými dotacemi a úvěry, schvaluje ho dle závazných ukazatelů
rozpočtu v celkové výši 333 889 489 Kč. Dále zastupitelstvo města
schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích po-
skytnutí dotací dle návrhu rozpočtu pro rok 2010.
Komentář: Rozpočet města je podrobně zveřejněn na vnitřní dvou-
straně.

— schválilo projektový záměr města Hrádek nad Nisou a podání žádosti
o dotaci na projekt s pracovním názvem Lužická cyklostezka do Ope-
račního programu přeshraniční spolupráce Česko–Sasko pro období
2007–2013, kde je žadatelem město Hrádek nad Nisou, při předpo-
kládaném podání žádosti a realizaci od roku 2010 až 2012, kdy bude
žádáno až o 90 % dotace a vlastní podíl bude ve výši 10 % z uznatel-
ných nákladů.
Komentář v usnesení rady města.

— schválilo projektový záměr města Hrádek nad Nisou a podání žádosti
o dotaci na projekt s pracovním názvem Územní plán města Hrádek
nad Nisou do Integrovaného operačního programu pro období
2007–2013, kde je žadatelem město Hrádek nad Nisou, při předpo-
kládané podání žádosti a realizaci od 2010 až do 2015 a rozsahu 
projektu do cca 3 mil. Kč uznatelných nákladů, kdy bude žádáno až 
o 100 % dotace na uznatelné náklady.
Komentář v usnesení rady města.

— vzalo na vědomí informaci starosty města o tom, že na valné hromadě
ČSAD Liberec, a. s., dne 25. 11. 2009 byla schválena restrukturalizace
společnosti ČSAD Liberec, a. s., se vznikem nových společností Seve-
rotrans Liberec, a. s., Autocentrum-Nord, a. s., a FinReal Liberec, a. s.,
a že se na této valné hromadě veřejně zavázal jednatel majoritního 
akcionáře LIAD, s. r. o., Ing. Petr Wasserbauer k odkupu akcií všech mi-
noritních akcionářů za cenu 315 Kč/akcii, tj. za cenu, která byla již dříve
nabídnuta statutárnímu městu Liberci, a to do konce roku 2010. 
Zastupitelstvo města schválilo prodej akcií ČSAD Liberec, a. s., a jeho
nástupnických organizací (Severotrans Liberec, a. s., Autocentrum-
Nord, a. s., a FinReal Liberec, a. s.) nejvyšší nabídce s tím, že prodejní
cena musí být ve výši dříve učiněné nabídky statutárnímu městu 
Liberci, t. j. minimálně 315 Kč za akcii (pod pojmem akcie se chápe 
akcie odpovídající akcii původní ČSAD Liberec, a. s., před rozdělením
do akcií ČSAD Liberec, a. s., po rozdělení a dalších tří nástupnických
akciových společností) a s tím, že zastupitelstvo města zmocňuje 
primátora města Liberce Ing. Jiřího Kittnera realizací nabídky tohoto
prodeje z toho důvodu, že se představitelé minoritních akcionářů, t. j.
měst, dohodli na společném postupu, kdy nabídka prodeje bude rea-
lizována společně. 

— vzalo na vědomí nabídku na odkup akcií společnosti Kristýna, a. s., 
a nesouhlasí s formou směny akcií za majetek obsažený v žádosti – Piz-
zerie Sever včetně pozemku 1 555/6 a nemovitost „U Sumce“ včetně
pozemku 1 555/3. Součástí pozemků by byl i vznik věcného břemene
přístupu na pozemek č. 1 556/1, přes který je přístup k výše uvedeným
parcelám komunikace. Zastupitelstvo města uložilo starostovi města 
s vlastníkem minoritního podílu projednat jinou možnou formu pře-
vodu tohoto podílu akcií na město.

— vzalo na vědomí informaci o založení společnosti Benefiční koncerty
Grabštejn, o. p. s., a jejím zapsání do rejstříku obecně prospěšných
společností

— schválilo vypořádání nájemného bytových domů č. p. 716 a 718 za roky
2007–2009 a uložilo vedoucímu odboru investic provést dodatek
smlouvy s CIB Flats P10 s ohledem na spoluvlastnictví bytových domů.
Komentář: Uvedené domy (bytová výstavba v ul. 1. máje z roku 1998)
vlastní z jedné čtvrtiny město a ze tří čtvrtin společnost CIB Flats P10,
která svůj podíl vydražila spolu s ostatními nemovitostmi při dražbě
majetku SHS, a. s., v září roku 2006. Za pomoci služeb právního zá-
stupce města se podařilo od CIB Flats P10 vymoci nájemné z let
2007–2009 ve výši 836 116 Kč. Právní zástupce města ještě vyzval spo-
lečnost CIB Flats P10 k vypořádání nájemného za 4. čtvrtletí roku 2006.

— revokovalo část usnesení č. 9/ZM/406/09 týkající se schválení správní
rady o. p. s. Brána Trojzemí ve složení: Jiří Timulák, Martin Půta, 
ThMgr. Hedvika Zimmermannová, Rolf Bartosch, Ing. Romana Cer-
manová. Náhradníci: Václav Krejčík, Mgr. Jaroslav Poláček, Jan Sladký.
Schválilo správní radu ve složení: Jiří Timulák, Martin Půta, ThMgr.
Hedvika Zimmermannová, Rolf Bartosch, Ing. Romana Cermanová,
Mgr. Jaroslav Poláček, náhradník Jan Sladký. Schválilo zakladatelskou
listinu obecně prospěšné společnosti Brána Trojzemí, o. p. s., doplně-
nou o šestého člena správní rady, Mgr. Jaroslava Poláčka.
Komentář: Správní rada byla doplněna o šestého člena v souladu 
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s platnou legislativou (počet členů musí být dělitelný třemi).
— vzalo na vědomí ustanovení Klubu zastupitelů za KSČM Zastupitelstva

města Hrádek nad Nisou v čele s předsedou p. Miroslavem Řezníčkem
a členy p. Jaroslavem Holatou a p. Karlem Dajčarem

— na základě přípisu Ministerstva financí ČR ze dne 3. 12. 2009 schválilo
smlouvu o bezúplatném převodu přetlakové haly včetně příloh a vy-
slovilo souhlas s převodem přetlakové tenisové haly na Orel jednota
Praha – Balkán. 
Komentář: Přetlaková hala, používaná pro krytí pěti tenisových kurtů
v areálu Orel v zimních měsících, byla definitivně bezúplatně převe-
dena. V roce 2004 byla pořízena z prostředků státní dotace.

Internetové stránky mûsta
mají zcela novou podobu

Dokončení ze strany 1
Hlavní stránka získala podobu nástěnky s vyvěšenými post-ity, obsahuje
mimo jiné i kalendárium, které připravuje městská knihovna a připomene
vám historické události připadající na dnešní den. Hlavní menu pak 
nabízí vstup do jednotlivých tematických oblastí webu. Každá oblast má
pro přehlednost svou typickou barvu. Oblasti nabídnou návštěv níkům
zprávy, informace o městě, části určené občanům, podnikatelům i ná-
vštěvníkům města, poradí, co s volným časem, nebo promítnou některé
údaje do map.

Oblastí, která prošla asi největšími změnami, jsou stránky městského
úřadu. Hned vstupní stránka nabídne průvodce, který se pokusí vás co
nejjednodušším způsobem dovést v úřadě na místo, které potřebujete.
Hledáte úředníka, pracoviště nebo formulář? Stačí si jen vybrat. U odborů
i pracovníků naleznete názorné mapky, jak se na úřadě orientovat, náplně
práce odboru vám zase napoví, koho v konkrétním případě kontaktovat
i jaké formuláře budete potřebovat.

V oblasti Naše město naleznete mimo údaje přenesené ze starého webu
i stránky jednotlivých částí města. V současné době jsou přístupné dvě
(Václavice a Uhelná), v budoucnosti by se měly přidat i další. Otvírá se
zde možnost především pro osadní výbory informovat občany v jednot-
livých částech města, ale i prezentovat svou činnost.

Nový redakční systém umožňuje vytvářet i zcela samostatné webové
stránky. První, kdo takovou možnost využívá, jsou hrádečtí hasiči. Jejich
stránka na původním webu byla pravidelně aktualizována a obsahovala
především díky panu Jaromíru Mottlovi mnoho zajímavých informací.
Proto mají v novém redakčním systému hasiči samostatné stránky, aby je
mohli dál rozšiřovat.

Jednou z nejdůležitějších otázek při přetváření webových stránek města
byla jejich grafická podoba. Původně bylo vytvořeno pět zjednodušených
návrhů, ze kterých rada města ve dvou kolech vybrala vítězný, zpracovaný
libereckou grafičkou, paní Janou Vašákovou Havlíkovou. Ta spolu se správ-
cem stránek a autorem technického řešení webu panem Romanem Sed-
láčkem nakonec vtiskla webu jeho současnou vizuální podobu.

Nový městský web v sobě absorboval většinu informací, které obsaho -
valy původní městské stránky. Je připravený pro další růst objemu i tema -
tického obsahu publikovaných informací. Současně s jeho vývojem vzni-
kaly a vznikají další stránky a aplikace tak, aby občanům i návštěvníkům
města sloužil v následujících letech jako lehce přístupný zdroj informací
v co nejširším spektru.

Brána Trojzemí se otevírá
První den nového roku se stal zároveň prvním dnem fungování nově 
založené obecně prospěšné společnosti Brána Trojzemí. Společnost, jejíž
náplní bude především provozování vznikajícího Multifunkčního centra
Trojzemí a také pořádání kulturních akcí v Hrádku, založilo město Hrádek
nad Nisou. Zastupitelé města v průběhu podzimu schválili nejprve zalo-
žení společnosti a poté i její dva orgány: správní a dozorčí radu.

Členy dozorčí rady se stali Jiří Paseka, Ing. Pavel Gorčica, MUDr. Rado -
mír Sekvard, Mgr. Hana Prchlíková a Jaroslav Holata. Členy správní rady
pak Jiří Timulák, Martin Půta, ThMgr. Hedvika Zimmermannová, Rolf Bar-
tosch, Ing. Romana Cermanová a Mgr. Jaroslav Poláček.

Multifunkční centrum se od podzimu loňského roku buduje na náměstí
v historickém hrázděném domě a jeho dvoře. Po jeho dokončení, které je
plánováno na září, zde bude fungovat turistické informační centrum, 
výstavní centrum a také multifunkční sál včetně kina. Pak se sem přesune
i sídlo společnosti Brána Trojzemí.

První půlrok činnosti společnosti je přechodným obdobím, ve kterém
postupně převezme agendu kultury, která dosud funguje pod městským
úřadem. To znamená kromě jiného fungování knihovny, zajištění tradič-
ních akcí města včetně pouti, dožínek, slavnosti Společnou cestou i dalších
a přípravu na převzetí turistického informačního centra. Brána Trojzemí
se rovněž stane vydavatelem HRÁDECKA pro městský úřad a informač-
ním centrem nejen pro turisty, ale i obyvatele města.

Rozpočet společnosti Brána Trojzemí byl pro rok 2010 tvořen tak, aby
neznamenal zátěž v napjatém městském rozpočtu – jinými slovy byl utvo-
řen z položek dosud městem věnovaných na kulturu. Brána Trojzemí bude
zaměstnávat kromě ředitele ještě tři zaměstnance, kteří budou muset 
zajistit chod všech jmenovaných činností společnosti. Počítá se i s tím, že
společnost by měla využívat různých dotačních mechanismů pro tvorbu
expozic, publikací, případně posílení personálu centra.

Sídlo společnosti je v současnosti v budově městského úřadu. Kance-
lář bude v průběhu ledna přestěhována do budovy městské knihovny ve
Václavské ulici do jejího prvního patra. Zde bude také sídlit pracovnice
současného odboru kultury a řešit záležitosti tohoto odboru. V souvislosti
s umístěním kanceláře do prostor knihovny dochází s platností od 25. ledna
také ke změně otevíracích hodin knihovny pro veřejnost: úterní a čtvrteční
provozní doba pro veřejnost od 9 do 19 hodin se přesune na pondělí 
a středu.

V listopadu proběhlo výběrové řízení na obsazení funkce ředitele spo-
lečnosti Brána Trojzemí. Ředitele ze dvou kandidátů vybírala komise
jmeno vaná radou města. Tato komise navrhla na obsazení funkce 
Mgr. Víta Štrupla. Správní rada obecně prospěšné společnosti se poprvé
sešla 16. prosince a na své schůzi návrh komise potvrdila.

Vít Štrupl
Nová otevírací doba knihovny od 25. ledna:
Pondělí a středa: 9–19 hodin
Úterý a čtvrtek: 9–15 hodin
Pátek: zavřeno
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Kompostéry 
Díky úspěšné žádosti o dotaci na projekt Podpora nakládáni s biologicky
rozložitelnými komunálními odpady na území města Hrádek nad Nisou
město Hrádek nad Nisou svým občanům nabízí k zapůjčení kompostéry
K390 pro využití na zahradách.

PPooddmmíínnkkaammii  pprroo  bbeezzppllaattnnéé  zzaappůůjjččeenníí  uuvveeddeennééhhoo  kkoommppoossttéérruu  jjssoouu::  
– Trvalý pobyt žadatele v katastru města Hrádek nad Nisou 
– Oplocená zahrada 
– Aktivní využití kompostéru
– Doba používání min. 4 roky 
Kompostér bude zájemci poskytnut formou smlouvy o výpůjčce, aby

město mělo možnost po dobu čtyř let (plánovaná životnost výrobku) 
kontrolovat využívání zapůjčeného prostředku. Kontrolu bude provádět 
určený pracovník města nejméně jednou za 6 měsíců a o této kontrole
provede zápis, který obě strany stvrdí svým podpisem.

Své žádosti směřujte na městský úřad v Hrádku nad Nisou – odbor 
investic a správy majetku v termínu do 16. 1. 2010 (na obálku uveďte
označení „kompostéry“), případně formou elektronické pošty na 
adresu backovska@muhradek.cz (do předmětu uveďte „žádost kom-
postéry“). 

Do 22. 1. 2010 proběhne kontrola žádostí a žadatelé budou vyzváni 
k podpisu smlouvy o výpůjčce. Na základě zájmu občanů bude přistou-
peno k rozdělení kompostérů. V případě převisu poptávky nad nabídkou
budou žadatelé losováni. 

Vzhledem k počtu kompostérů nemusí dojít k uspokojení všech žada-
telů. Město Hrádek nad Nisou bude žádost o kompostéry opakovat. V pří-
padě získání dalších zařízení budou zájemci z předchozích kol uspokojo-
váni přednostně.

Ekonomické okénko
Daňový kalendář (neobsahuje daně spotřební, energetické a biopaliva)
8. 1. – zdravotní pojištění

– odvod zálohy za prosinec 2009
20. 1. – daň z příjmu

– odvod sražených záloh ze závislé činnosti
25. 1. – daň z přidané hodnoty

– přiznání + odvod za 4. čtvrtletí a za prosinec 2009
– souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí

1. 2. – daň z příjmu
– odvod daně vybírané srážkou za prosinec 2009
– daň z nemovitosti
– přiznání na rok 2010
– daň silniční
– přiznání + odvod za rok 2009

8. 2. – zdravotní pojištění
– odvod zálohy za leden 2010

Změny zákonů
– od 1. 1. 2010 změna sazeb DPH (snížená 10 %, základní 20 %)
– odvody sociálního a zdravotního pojištění + odvody daní na finanční

úřad – za den úhrady je považován den připsání na účet 
– zdravotní pojištění = od 1. 1. 2010 je pojistné u zaměstnavatelů splatné

v období od 1. dne do 20. dne následujícího měsíce
– sociální pojištění = pokud bude platba pojistného na nemocenské po-

jištění běžného měsíce připsána na účet OSSZ po 20. dni následujícího
měsíce, dojde k zániku účasti OSVČ na nemocenském pojištění.

Minimální zálohy OSVČ (pro osoby, které minimální zálohy platí)
1 601 Kč zdravotní pojištění
1 731 Kč sociální pojištění.

Mûsto Hrádek koneãnû úspû‰né 
v energetick˘ch projektech

Dokončení ze strany 1
V případě MŠ Donín, kde např. okna školky byla vyměněna již v minulosti
na náklady zřizovatele, tzn. města Hrádku nad Nisou, jsou vypočítané
úspory nižší, a proto celkové rozpočtové náklady stavby jsou 964 tis. Kč.
Uznatelnými náklady projektu je částka cca 685 tis. a rozdíl je opět před-
pokládanou úsporou po dobu 5 let od realizace vlastních stavebních
úprav.

Další úspěch město zaznamenalo v hodnocení 10. výzvy OPŽP, tento-
krát v programu 3, podprogramu 3.1 – Výstavba nových zařízení a rekon -
strukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání obnovitelných zdrojů
energie pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elekt-
řiny – 3.1.1. – Výstavby a rekonstrukce zdrojů tepla. V tomto programu
byly podány dvě žádosti, kde předmětem každé z těchto žádostí bylo po-
řízení a instalace solárních systémů na ohřev teplé užitkové vody na dvou
objektech, tzn. čtvero solárních systémů na městských objektech. Jednu
dvojici projektu tvoří solární systém na MŠ Liberecká a budově DPS 
na Žitavské ul. a druhou dvojici tvoří solární systém na objektu šaten 
městského fotbalového stadionu a na objektu MŠ Donín. Rozpočtové 
náklady solárních systémů MŠ Liberecká a budovy DPS představují částku 
1,35 mil. Kč, kde uznatelnými náklady projektu je 1,2 mil. Kč, z toho poté
90 % přestavuje dotace SFŽP, v projektu solárních systémů stadionu a MŠ
Donín jsou rozpočtové náklady 1,9 mil. Kč, z toho uznatelné náklady pro-
jektu představují 1,7 mil.Kč.

Realizace všech finančně podpořených energetických opatření záleží
především na přísunu finančních prostředků, závislých na hospodářské
situaci ČR, a z toho vycházejícího daňového přerozdělení finančních pro-
středků pro město Hrádek nad Nisou. Doba nezbytné realizace je v případě
tohoto programu tzv. N+3, tzn. že město má teoreticky 4 roky na vlastní
realizaci schváleného opatření. Nicméně pokud bude daňové přerozdělení
v rámci rozpočtu města příznivé, bude snahou vedení města min. v přípa -
dech zateplení obou MŠ toto realizovat ještě v roce 2010. Vzhledem k vel-
kému množství sice akceptovaných, ovšem v závěrečném schvalování 
nepodpořených projektů se na začátek roku 2010 připravuje otevření další
výzvy, kam bychom rádi podali opravený projekt energetických úspor 
budovy DPS, opravený projekt zateplení přístavby ZŠ T. G. Masaryka 
a nově projekt zateplení MŠ Václavice, která je v tuto chvíli naplněna na
hranici své kapacity, tzn. 25 dětí.

Josef Horinka, místostarosta města

Ubytování v cel˘ch Krkono‰ích 
Chaty a chalupy, penziony, apartmány, hotely,

skupinové slevy
www.ubytovani-krkonossko.info

TTeell::  660055  331144  119900

Poplatky za inzerci v mûsíãníku

HRÁDECKO
formát cena
6 x 2,5 cm 119 Kã
6 x 5 cm 357 Kã
A6 (ãtvrtstránkov˘) 595 Kã
A5 (pÛlstránkov˘) 1 190 Kã
formát A4 (celostránkov˘) 2 380 Kã
reklamní reportáÏ cena dohodou
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Druhá vlna v˘bûrov˘ch
fiízení na poskytovatele

sociálních sluÏeb
Třem tisícům sociálně potřebných lidí zlepší podmínky života projekt 
s názvem Služby sociální prevence v Libereckém kraji. Celkový objem 
finančních prostředků, jež Liberecký kraj přidělí organizacím zabývají-
cím se sociální prevencí v následujících třech letech, činí rekordních 
225 milionů. 

Na základě první vlny výběrových řízení v průběhu léta 2009 bylo 
uzavřeno celkem 23 smluv s poskytovateli sociálních služeb za celkových
130 mil. Kč.

Radou Libereckého kraje byla 30. 11. 2009 vyhlášena druhá vlna s před-
pokládaným objemem 80 mil. Kč. Hodnocení nabídek a rozhodnutí 
o výběru poskytovatelů sociálních služeb bude uzavřeno do konce února
2010.  

„Spuštění samotného projektu předcházelo pečlivé zmapování sociální
situace na území celého Libereckého kraje. Náš projekt je zaměřen právě
na služby sociální prevence a jejich dostupnost osobám sociálně vylou-
čeným a ohroženým sociálním vyloučením. Cílem poskytování těchto 
služeb je napomoci ohroženým skupinám se plně zapojit do ekonomic-
kého, sociálního a kulturního života. Některým skupinám také umožnit
se vrátit na trh práce,“ vysvětluje Pavel Petráček, krajský radní pro resort
sociálních věcí a menšin.

Projekt, který je podporovaný z Evropského sociálního fondu ČR, má
devět vytipovaných cílových skupin. Jsou to mimo jiné osoby se zdravot-
ním postižením, etnické menšiny, osoby bez přístřeší nebo osoby, které
se vrátily z výkonu trestu.

Poskytovatelé sociálních služeb mohou být registrovaná profesionální
zařízení zabývající se sociálními službami. Vybíráni jsou na základě zákona
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Další informace:
Pavel Petráček (radní pro resort sociálních věcí), tel: 485 226 355, 
mail: pavel.petracek@kraj-lbc.cz
JUDr. Ludmila Šlechtová (vedoucí odboru), tel: 485 226 540, 
mail: ludmila.slechtova@kraj-lbc.cz
Miroslav Kroutil (projektový manažer), tel: 485 226 519,
mail: miroslav.kroutil@kraj-lbc.cz

Nabídka nov˘ch knih v mûstské
knihovnû

Leden 2010
Bull, B. – ČČíínnsskkáá  hhvvěězzddaa (historický román)
Deaver, J. – KKřříížžee  uu  cceessttyy (kriminální román)
Jackson, L. – ZZrrááddkkyynněě (historický román)
Johansen, I. – TTeekkoouuccíí  ppíísseekk (detektivní román)
Johansen, I. – OOssuuddnnýý  ppřříílliivv (dobrodružné romány)
Khoury, R. – ZZnnaammeenníí (špionážní román)
Kocourková, J. – EEttiikkeettaa  nnaa  cceessttyy (zvyky a obyčeje)
Lanczová, L. – PPooššeepptteejj  ppoo  vvěěttrruu (dívčí román)
Patterson, J. – PPooddrraazz (detektivní román)
Rose, K. – KKřřiičč!! (detektivní román)
Rose, M. – SSttíínnyy (román z lékařského prostředí)
Vaňková, L. – CCeessttoouu  kkrráállee (historický román)
Wiener, E. – RRuubb  aa  llíícc  mmýýcchh  ppoohhlleeddnniicc (krátké příběhy)

pracovnice knihovny

Restaurace Na Jihu v novém
Ještě před Vánoci byla po rekonstrukci otevřena restaurace Na Jihu v rekreač -
ním areálu Kristýna. Interiér restaurace prošel obnovou „od podlahy“.
Manželé Šimáčkovi, kteří restauraci provozují, nechali vyměnit okna, vyš-
tukovat a vymalovat stěny, interiér zpestřil trámový strop a nový bar,
chloubou jsou zcela nové toalety. Restaurace je otevřena celoročně, takže
zájemci o návštěvu nemusejí čekat do letní sezóny. Při návštěvě v zimním
období mohou pro ohřátí využít třeba tepla krbu.

Nová cena obûdÛ pro 
cizí strávníky ve ‰kolní jídelnû
Protože se Základní škola T. G. Masaryka stala od 1. ledna 2010 plátcem
DPH, došlo ke změně cen oběda pro tzv. cizí strávníky. Jedinou skupinou
strávníků, které se cena oběda nezměnila, jsou žáci škol a školek, protože
jejich stravování je podle platné legislativy od DPH osvobozeno.

V souvislosti s tím, že se škola stala plátcem DPH, bylo potřeba provést
novou kalkulaci cen obědů. Ta byla provedena podle skutečných nákladů
na uvaření jednoho oběda – tedy se započtením ceny za potraviny, ener-
gie, vodu, materiál a mzdy kuchařek.

Postup výpočtu DPH byl konzultován s daňovým poradcem a na základě
této konzultace byly stanoveny dvě ceny obědů pro cizí strávníky v závi -
slosti na tom, jaké služby ve školní jídelně využívají. Obědy konzumované
přímo ve školní jídelně podléhají základní sazbě DPH ve výši 20 % a jejich
nová cena je 51 Kč. Obědy, které se z jídelny rozvážejí (například do domů
s pečovatelskou službou, případně pro cizí strávníky do jiných škol), a obědy
odebrané ve školní jídelně do jídlonosičů jsou zdaněny sníženou sazbou
DPH ve výši 10 %. Jejich cena je tedy nižší – 47 Kč.

Cizím strávníkům, kteří si již dříve zaplatili obědy na leden v ceně 51 Kč
a nadále se rozhodnou k odebírání do jídlonosičů, bude přeplatek vrácen
při placení za měsíc únor. Vít Štrupl

Středisko rané péče poskytuje v Libereckém kraji služby především rodinám dětí 
s postižením nebo ohrožením vývoje v oblasti zrakové, mentální a pohybové. 

Částka devět milionů korun pomůže pěti stům podpořených osob na území celého kraje.
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Archeologický průzkum na Horním náměstí a ve dvoře hrázděného domu,
o kterém jsme poprvé psali v minulém čísle HRÁDECKA, pokračoval 
i v dalších dnech přesto, že zvláště ty před Vánoci byly velice mrazivé. 

Poté, co se v sondách v dolní části náměstí objevila dlažba úvozové
cesty, pokusili se archeologové najít její pokračování v sondách vedoucích
napříč náměstím. I zde narazili na zbytky dláždění. Vše ale naznačuje, že
náměstím vedlo v dobách minulých hned několik cest. Některé části 
kamenného dláždění se dokonce překrývaly – nová cesta nahradila cestu
starší. Dláždění v úvozu, jak bylo patrné z několika sond, odbočovalo do
Liberecké ulice, nikoliv do ulice 1. máje, jak se běžně předpokládalo.

V prosinci byly otevřeny nové sondy přímo před městským úřadem. Již
několik centimetrů pod povrchem se ukázalo starší dláždění. Mnohem
zajímavější ale byl objev základů domu – podle písemných pramenů by
mohlo jít o pozůstatek po masných krámech. Mezi drobnými nálezy bylo
několik úlomků kachlů z kamen – podle prvních odhadů odpovídá jejich
stáří začátku 16. století. Na některých úlomcích jsou motivy postav. 

Pod těmito základy bylo nalezeno několik zaoblených objektů, připo-
mínajících místa vymletá tekoucí vodou. Je možné, že šlo o pozůstatek
po nějakém přívalovém dešti, kterých Hrádek zažil mnoho. Na jejich da-
tování ale bude potřeba ještě počkat. Na začátku ledna objevili archeo-
logové před radnicí část uzavřeného kamenného odvodňovacího kanálu,
v jehož odkrývání by se mělo ještě pokračovat.

Práce začaly na západní straně náměstí. V sondách je prozatím nalé-
záno množství střepů a kostí, které pomohou datovat stáří jednotlivých
vrstev. V místech, kde stával morový sloup sv. Anny, bylo prozatím odkryto

asi půl metru zeminy, díky čemuž byla odhalena další vrstva pískovcových
kamenů, tvořících kdysi sokl morového sloupu. Práce budou postupně
pokračovat směrem k horní části náměstí.

Archeologický výzkum probíhá v místech, kde povede podle projektu
kanalizace a další inženýrské sítě – tedy v místech, kde dojde k nevratnému
poškození historických vrstev. Některá tajemství náměstí proto zůstanou
neodhalena. 

Výzkum pokračoval i ve dvoře hrázděného domu č. p. 71, kde vzniká
Multifunkční centrum Trojzemí. Ke třem dosud objeveným polozemni-
cím přibyla čtvrtá. V blízkosti základů domu byl objeven v zemi další trám,
jehož význam zatím není zcela objasněn. I zde bude výzkum pokračovat
v těch místech, kde díky stavbě dojde k narušení z historického hlediska
zajímavých vrstev. Vít Štrupl

Námûstí b˘valo ru‰nou cestou
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Bezmála dvacetiletá spolupráce hrádeckých a žitavských hasičů vyústila
v podání společné žádosti o dotaci do Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu
přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem
Sasko 2007–2013. Projekt nese název Optimalizace přeshraniční spolu-
práce hasičů ve městě Hrádek nad Nisou a Žitavy. Na základě tohoto 
projektu se v letech 2010–2012 bude realizovat celková rekonstrukce 
automobilového žebříku AZ 30 IFA a nákup nové cisternové automobi-
lové stříkačky. První přijde na řadu automobilový žebřík, který dostane
nový podvozek a zrekonstruována bude nástavba a žebříková sada. Zcela
nová stříkačka by měla omladit vozový park hasičů rok poté. Krom jiného
bude vybavena i vyprošťovacím zařízením. Žitavští hasiči, kteří jsou lead
partnerem projektu, získají díky dotaci vícefunkční hasičský automobil.
Dalším přínosem realizace projektu bude vytvoření požární dokumen-
tace významných objektů na katastru obou měst v obou jazykových 
mutacích. Dvacet hasičů, po deseti z každé strany, absolvuje kurz němec -
kého, respektive českého jazyka. 

Projekt byl schválen v prosinci loňského roku. Celkový rozpočet pro-
jektu je 852 tis. eur, z toho pro českou stranu 457,5 tis. eur (asi 11 mil. Kč).
Povinná spoluúčast činí 15 % a bude hrazena z rozpočtu města. Město
také připravovalo českou část projektové žádosti. Zvláštní poděkování za
to, že žádost byla úspěšná, patří p. Voseckému, členu rady Euroregionu
Nisa a členu monitorovacího výboru programu Ziel 3/ Cíl 3. Tento pro-
jekt je od přestavby a výstavby hasičské zbrojnice první velkou investicí
na obnovu hasičské techniky jednotky sboru dobrovolných hasičů města
Hrádek nad Nisou.

Hasiči vyjížděli v loňském roce ke 111 událostem
O významu sdružení dobrovolných hasičů asi žádný rozumný člověk 
nepochybuje. To, že v názvu sboru stojí slůvko „dobrovolných“, může
svádět k myšlence, že hasiči fungují podobně jako řada jiných spolků. To
je ale pravda jen částečně – tvoří sice partu, která má kromě výjezdů řadu
jiných společných aktivit, ale ten, kdo má být členem výjezdové jednotky,
se musí neustále udržovat v kondici – fyzické i odborné. Což znamená
obětování spousty volného času. Pravidelná odborná příprava probíhá
každý čtvrtek. Letos jednotka absolvovala v průběhu roku ještě další spe-
ciální přípravu. Kromě výcviků v protiplynovém polygonu v Zittau a u HZS
Libereckého kraje na stanici Jablonec nad Nisou, školení řidičů, obsluhy
motorových pil a obsluhy výškové techniky byl připraven kurz posádek
SDH pro řešení dopravních nehod. Tento kurz byl časově náročný a pro-
bíhal v průběhu celého roku. V listopadu byl zakončen zdravotní přípra-
vou a přezkoušením. Na základě výsledků přezkoušení bylo patnácti 
členům SDH Hrádek nad Nisou vystaveno osvědčení a jednotka naplnila
jednu z podmínek předurčenosti na dopravní nehody. 

Co je na veřejnosti nejvíce vidět, jsou výjezdy hasičů k různým událos-
tem. Těch bylo v loňském roce 111. Nejvíce bylo takzvaných technických
pomocí (41) a požárů (25). Jen o pět méně bylo výjezdů k dopravním 
nehodám. Větší podíl na výjezdech hasičů měly ještě živelní události, 
kterých bylo v loňském roce 16. Šlo bez výjimky o likvidaci stromů poško-
zených větrem ve dnech 23. a 24. července. Ve statistice jsou započítána
také čtyři taktická cvičení.

Mezi větší zásahy patřila 14. února likvidace požáru starého obytného
domu v Rybářské ulici, kde se požár vlivem velkého množství odpadu 
v objektu rozšířil na střešní konstrukce. Škoda byla stanovena na 50 000 Kč
a uchráněné hodnoty vyčísleny také na 50 000 Kč. Došlo zde i k lehčím
poraněním majitelky objektu. 

Mezi další větší zásahy patřilo dne 14. července hašení požáru truhlárny
v Loučné, kde příčinou bylo samovznícení fermeže. Škoda zde byla vy-
číslena na 50 000 Kč a uchráněné hodnoty stanoveny na 300 000 Kč. Zde
se uplatnila příhraniční pomoc žitavských kolegů nejenom s technikou,
ale hlavně s vyhledávání ohnisek pomocí termokamery. 

Jak již bylo řečeno, hasiči se nescházejí jen při mimořádných událos-
tech nebo přípravě, ale vyvíjejí řadu dalších aktivit, kterými obohacují 
život ve městě. Pomineme-li tradiční akce v podobě dne otevřených dveří,
pomoci při Rally Lužické hory, ukázek při dětském dni a podobně, poda -
řilo se vloni v lednu obnovit pořádání plesů. Ten hasičský po deseti letech
zahajoval plesovou sezónu. Mimořádnou akcí bylo také plnění nádrží par-
ních lokomotiv při oslavách 150 let železniční trati v Hrádku nad Nisou.

Samostatnou kapitolou je soutěžní činnost sboru. V rámci okrsku Hrá-
dek nad Nisou a Chrastava bylo kolegy z Chotyně připraveno první kolo
v požárním sportu. Další soutěží byl Memoriál záchranářů z Manhattanu,

který spočívá ve výstupu do 21. podlaží budovy Krajského úřadu v Liberci
v kompletním zásahovém obleku a dýchacím přístroji. Před samotným
výstupem hrádecká dvojice absolvovala hasičský víceboj, který však 
nedokončila. Ovšem ve výstupu do 21. podlaží se umístila na krásném
devátém místě z dvaceti čtyř závodních dvojic. Další soutěž se skládá 
z deseti různých disciplín, které se odehrávají v nočních hodinách. Dějiš-
těm je oblast mezi Zdislavou, Prosečí a Českým Dubem. První hrádecké
družstvo bojovalo a nakonec se umístilo na pátém místě.

V roce 2009 se podařilo pořídit také novou drobnou techniku. Z pro-
středků fondu požární ochrany bylo zakoupeno kalové čerpadlo včetně
sacího potrubí pro čerpání silně znečištěné vody a turbínové čerpadlo,
které je poháněno vodou z cisterny a má vysokou účinnost. Od sponzora,
kterým je firma D Plast Eftec, a. s., byla pořízena elektrocentrála o celko-
vém výkonu 3,8 kW. Dalším dobrodincem je Kovovýroba Peřina, která 
hasičům vychází vstříc, když je potřeba něco vyrobit nebo upravit.

Ochranné prostředky členů výjezdové jednotky se postupně musí 
obnovovat, botami počínaje, přes zásahové rukavice i zásahové obleky.
Letos byly zakoupeny nové osobní led diodové svítilny, které mají velmi
dobrý svit a poměrně malou spotřebu. V současné době je vybaveno osob-
ními ochrannými prostředky celkem 35 výjezdových hasičů, kdy částka
jednoho kompletu dosahuje téměř 37 tisíc korun.

Hasiči mají také oddíly nastupující generace – celkem je u sboru 27 dětí,
6 v přípravce, 16 mladších a 5 starších. Jejich vedoucími s odbornou způ-
sobilostí jsou Roman Blusk, Tomáš Hladík, Marek Bošňák a Jiřina Blusková.

K aktivitám hasičů patří také provozování hasičského klubu Florián,
který sice nemá pravidelnou otevírací dobu, ale prakticky každý týden
slouží k setkáním různých skupin obyvatel.

Hasiãi se doãkají nové techniky

Spinning v Hrádku nad Nisou
Přijďte si aktivně odpočinout…

Zveme Vás na hodiny spinningu v Hrádku nad Nisou.
V tělocvičně II. ZŠ U Pošty (vstup ze dvora mezi družinou a poštou).
Rozpis hodin: 
Út: 18 – 19 hodin, čt: 18 – 19 hodin.
Každou hodinu je třeba si předem zarezervovat na tel.: 774 289 549

nebo po ukončení hodiny přímo na místě.
Ceník: jednotlivý vstup 80 Kč/hod, 10 lekcí 650 Kč (65 Kč/hod).
Co je spinning a co s sebou?
Spinning je energeticky účinné skupinové cvičení na kole s hudbou.

Je to jedinečný prostředek ke tvarování postavy, pravidelný trénink 
pomůže účinně tvarovat a zpevňovat problémové partie postavy. Je to
jedno duchý a příjemný způsob, jak si udržet nebo zlepšit svoji kondici.
Začít může bez obav každý!

Sportovní obuv, ručník, láhev s nápojem (možnost zakoupení na
místě).
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polečenskápolečenská
rubrikarubrika
Životní výročí
Občanům, kteří v měsíci
prosinci 2009 oslavili
významné životní jubileum,
srdečně blahopřejeme.

70 let Stanislav Kořínek, Josef Sulke,
František Zuska

81 let Alfred Maier
82 let Josef Ručka, Jiřina Kolouchová,

Edeltraud Benešová, Anežka Čechlovská
83 let Emilie Zigušková, Elly Jírová
84 let Irenka Špalková, Věra Malinská,

Anna Bačáková, Marie Portová
87 let Marie Nedvědová, Vlasta Strnadová
88 let Jaroslav Fiala, Josef Horák,

Elfrída Weissová, Zuzana Bergmanová,
Vlasta Kaprasová

Dne 12. 12. 2009 oslavili v obřadní síni radnice 60 let společného 
života – diamantovou svatbu – manželé Josef a Margit Ručkovi z Hrádku
nad Nisou. Ještě jednou přejeme do dalších společných let jen to dobré.

Marie Zimová, tajemnice SPOZ

K VánocÛm patfií spousta akcí
K době adventu a vánočních svátků patří v Hrádku neodmyslitelně řada
akcí a další nové stále vznikají a své návštěvníky hledají. Nejinak tomu
bylo před lety s výstavou vánočních stromků. Stromky z Trojzemí, některé
nazdobené tak, že to svádělo k inspiraci, jiné naopak originálně a doma
neopakovatelně, doplněné výstavou panenek, dokázaly do Chrámu Pokoje
přilákat právě tolik lidí, aby se zaplnila místa ve všech lavicích. Při verni-
sáži výstavy navíc vystoupila skupina Aries, která je už v Hrádku dosta-
tečně známa. Hráči na nejrůznější rytmické nástroje publikum rychle strhli
na svou stranu, ještě před tím, než předvedli svá efektní čísla v podobě
hry se zavázanými očima či sóla pro kosy.

Cyklus Cesta za hvězdou pokračoval ještě před Štědrým dnem, kdy 
rozdávali hrádečtí skauti v kostele sv. Bartoloměje světlo plamene svíčky
dovezené z Betléma.

Štědrovečerní bohoslužby se v Hrádku již mnoho let konají ještě před
půlnocí. Ta v Chrámu Pokoje byla zpestřena živým betlémem.

O den později mívá od rána napilno chrámový sbor, aby připravil vše
pro večerní koncert, jehož účinkující se sjíždějí doslova z celého Trojzemí.

Ještě před koncem roku přijala Nisa novoroční vzkaz v láhvi, kterou svým
proudem unáší neznámo kam. Setkání s přáteli na Trojzemí se konalo 
počtvrté. Zatím ani jednou se neozval nikdo, kdo by vzkaz nalezl a ozval
se těm, kteří jej poslali. Snad letos…
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Dokončení ze strany 1
Pro nastávající rok 2010 nám proto všem přeji, aby nebyl horší než rok
2009, aby nám naše zkušenosti pomohly společně zvládnout všechny 
obtíže a odrazit se ode dna.

Tak trochu v kontrastu s popisovanou ekonomickou situací je řada 
investic v našem městě, které se v roce 2009 podařilo zahájit nebo 
dokončit. Získání dotací a zahájení staveb v rámci projektu revitalizace
historického centra města, výstavba městského muzea, galerie a kinosálu
v domu č. p. 71 a stejně tak zlepšení stavu několika kilometrů silnic 
a chodníků nebo revitalizace sídliště Pod Tratí není pouhým výsledkem
náhody a štěstí v roce 2009, ale usilovné práce týmu lidí, několika let pro-
jektové přípravy a v neposlední řadě i budování dobrého jména města
jako subjektu, který umí dotace nejenom získat, ale také spolufinancovat
a dovést je až k jejich úspěšnému dokončení. 

Každá takováto investice do chodníků, vozovek, veřejného osvětlení,
kanalizace, inženýrských sítí, hřbitova, fasád domů vlastněných městem
nebo městské zeleně je cestou k tomu, jak zlepšit tvář našeho města pro
turisty a návštěvníky, ale především jak zkvalitnit a zpříjemnit život vám,
kteří zde žijete. Musím přiznat, že pro mě osobně je ctí a potěšením, že
se v posledních letech na přípravě a realizaci takových projektů mohu 
podílet. Chci na tomto místě poděkovat vám všem, se kterými jsem měl
možnost spolupracovat. A velice dobře si uvědomuji, že bez vašeho osob-
ního nasazení by dnes naše město mělo úplně jinou tvář. Všechny inves-
tice s sebou přinášejí i omezení během stavby samotné, všem vám proto
patří poděkování za trpělivost, se kterou snášíte dopravní omezení a další
nepříjemnosti spojené s čilým stavebním ruchem. Stejně jako vy se už 
těším na odměnu v podobě nových ulic, Horního náměstí a míst urče-
ných k setkávání obyvatel a návštěvníků města.

Asi nemusím ani připomínat, že město zcela jistě netvoří jen investice
a stavby, i když ty zůstávají nejdéle, a jak ukazuje současný archeologický
průzkum na Horním náměstí, mohou i po několika staletích vytvořit 
obraz toho, jak se zde žilo. Obraz naší historie je v neposlední řadě i dů-
kazem toho, že některá období byla pro naše město šťastnější a jiná zase
méně úspěšná. 

I dnes jsou úspěchy a neúspěchy Hrádku nad Nisou závislé na tom, 
jak se daří nejenom městu, ale především všem firmám, živnostníkům 
a v neposlední řadě i obyvatelům, kteří žijí ve všech částech našeho města.
Činnost spolků, neziskových organizací, sportovních oddílů či společen-
ských organizací a vás všech, kteří se ve svém volném čase o něco sna-
žíte, je pro město jako živý organizmus nesmírně důležitá a bez těchto
aktivit by byl Hrádek jen a jen souborem staveb bez duše. 

Takové město by ale jen těžko mohlo být naším domovem. Proto bych
chtěl všem lidem, pro které i nadále jejich život a zájem nekončí prahem
jejich bytu nebo plotem u jejich domu, popřát i v roce 2010 mnoho 
úspěchů, příznivců i podporovatelů. Mohu vám slíbit, že naše město bude
i nadále vaše aktivity nejen podporovat, ale hledat i nové způsoby, jak
pro veřejnou aktivitu získat další z vás.

V roce 2010 nás čekají nejenom parlamentní volby, ve kterých vůle 
voličů snad na další čtyři roky určí jasné směřování naší země, ale také

volby komunální, které rozhodnou o složení zastupitelstva města a také
o směru, kterým se na další čtyři roky naše město vydá. Snad si po sedmi
letech v malé místní a regionální politice mohu dovolit říci, že jak na úrovni
města, tak na úrovni státu je nutné hledat řešení, která zlepší život lidí,
ale zároveň nepovedou k růstu dluhů, které nakonec zaplatí nejenom
naše děti, ale také právě ti, ve jménu kterých se tyto dluhy vytvářejí.

Nám zde v Hrádku nad Nisou přeji, aby se pro účast ve volbách roz-
hodlo co nejvíce aktivních lidí, kteří budou umět prosazovat své nápady,
názory a přesvědčení a zároveň zvládnou nebrat své oponenty jako 
nepřátele, ale spíše jako nositele odlišných názorů, se kterými je dobré
hledat v zájmu města kompromisy. Věřím, že i nadále si budeme o tom,
kam bude směřovat naše město, rozhodovat sami a vliv více či méně vzdá-
lených sekretariátů nejrůznějších politických stran bude, stejně tak jako
doposud, minimální. 

Přeji nám všem, ať výjimečný čas vánoční a sváteční atmosféra posled -
ních dnů roku 2009 zanechá v našich duších alespoň kousek dítěte a po-
může nám tak i v roce 2010 nemyslet jen na sebe. 

Přeji vám splnění vašich přání a snů a také to, aby kolem vás byli lidé,
kteří vám s jejich naplněním pomohou, nebo vám nebudou alespoň pře-
kážet. Přeji vám vše dobré, pokoj ve vašich srdcích, lásku vašich blízkých
a těším se na setkání s vámi ve všech dnech roku 2010...

Martin Půta

Novoroãní pfiání ãtenáfiÛm HRÁDECKA

Mlad‰í Ïáci si na turnaji
vedli dobfie

Před svátky se mužstvo mladších žáků Slovanu Hrádek nad Nisou zúčast -
nilo dvoudenního turnaje v Hlušicích, kde ze 14 mužstev obsadilo velmi
pěkné 6. místo.

Na turnaji se mladší žáci střetli s mužstvy z Prahy, Brna, Náchoda, 
Litoměřic, Vysokého Mýta, Berouna, Cidliny (účastník žákovské ligy),
Svratky (výběr Brna a Jihomoravského kraje). Žáci Hrádku si ve skupinách
vedli velmi dobře, když v základní skupině o sedmi mužstvech obsadili 
3. místo. Porazili zde Aritmu Praha 6:0, Náchod 3:1, Bráník Praha A 4:2,
prohráli s Brnem 1:2 a remizovali s pozdějšími finalisty z Cidliny 3:3. Po
postupu do další skupiny, kde bylo pět mužstev, skončili na 2. místě. 
Porazili zde Podolí Praha 4:1, Bráník Praha B 4:0. Ve čtvrtfinále vypadli 
s vítězi celého turnaje, mužstvem Svratky 1:4, když doplatili na vyloučení
a hlavně na příliš úzkou soupisku. V boji o konečné 5.–6. místo již nesta-
čili se silami na Brno, kterému podlehli 1:3. Naši žáci celý turnaj odehráli
pouze v 9 hráčích: Ivan Horváth, Jan Blažek, Josef Černý, Adam Gottstein,
Miroslav Mičica, Filip Strya (nejmladší účastník celého turnaje), Jakub Ša-
lát, Jiří Šalát, Petr Švejkovský. Naši žáci zde zanechali velmi dobrý dojem,
o čemž svědčí už teď pozvánka na příští ročník.
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VáÏení spoluobãané,

Dovolte mi, abych vám jménem svým 

a mých spolupracovníků

popřál na začátku roku 2010 hodně zdraví, štěstí

a osobní pohody.

Děkuji vám za důvěru, kterou jste naší společnosti

projevili v uplynulém roce 2009,

a těším se na další spolupráci v roce 2010.

SSeevveerrooččeesskkéé  kkoommuunnáállnníí  sslluužžbbyy,,  ss..  rr..  oo..

Václav Krejčík, 
vedoucí provozu Hrádek nad Nisou

Pohár starosty zÛstane 
v Jablonci

Dne 5. 12. 2009 pořádala Městská policie Hrádek nad Nisou již 11. roč-
ník mezinárodního turnaje v halové kopané o putovní pohár starosty
města Hrádek nad Nisou. Turnaje se zúčastnilo celkem 8 mužstev. Jed-
nalo se o družstva složek integrovaného záchranného systému z České
repu bliky a Polska.

Pořadí turnaje:
1. Městská policie Jablonec nad Nisou
2. Policie ČR Obvodní oddělení Liberec – město
3. Pohraniční policie – Polsko
4. SDH Hrádek nad Nisou
5. Městská policie Liberec
6. Policie Hrádek nad Nisou
7. Městská policie Bogatynia – Polsko
8. Policie Chrastava

Brankářem turnaje byl vyhlášen Jan Jirák – MP Jablonec nad Nisou.
Střelcem turnaje byl vyhlášen Robert Šipula – Policie ČR Obvodní 

oddělení Liberec – město.
Jelikož družstvo MP Jablonec nad Nisou vyhrálo turnaj již potřetí v řadě

za sebou, odvezlo si s sebou kromě poháru pro vítěze natrvalo taktéž 
putovní pohár starosty města Hrádek nad Nisou.

Pořadatelé děkují rozhodčím p. Bílému a Hanusovi za nekompromisní
rozhodování, dále panu Švejkovskému za možnost využití prostorů 
restaurace Sokolovna, pánům Holečkovi a Kafkovi za již tradičně výborný
hasičský guláš, SDH Hrádek nad Nisou za zapůjčení stolů a židlí a samo-
zřejmě sponzorům turnaje.
Sponzoři turnaje:
Město Hrádek nad Nisou, Kristýna, a. s., ELMAR – Václav Větrovský, 
MAXel, s. r. o., Kovovýroba Peřina, Severočeské komunální služby, s. r. o.,
Hrádek nad Nisou. 

Tato akce byla pořádána s podporou města Hrádek nad Nisou.
Robert Petřík, velitel MP
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Zdá se, že nejen rok 2009, ale i rok následující bude ve znamení rozsáh-
lých oprav v centru města. Jako první se na podzim ujali práce předsta-
vitelé města a dodavatelských firem. I když: ujali práce… Jak je vidět, ani
rok 2009 nezměnil nic na tom, že často jeden pracuje a ostatní se smějí.
A to i před objektivy médií.

Hned po prvních dělnících nastoupili na náměstí archeologové, aby
zachrá nili to, co vrstva hlíny a kamení po staletí ukrývala. Otázky, co že 
v zemi našli, na sebe nenechaly dlouho čekat. Z dobře informovaných
zdrojů neoficiálního internetového fóra jsme se dozvěděli, že „opravdu
tam prej našli něco ze 14. století… prej nějaký dokumenty v nějaký bedně
či co… dneska nám to říkala bábi…“ Ano, v bedně se skutečně kromě 
nepatrné knihy zaznamenávající události v Hrádku v dobách mezi husit-
skými válkami a Bílou horou a několika měďáků našla jedna zajímavá 
písemnost. Dopis císaře Rudolfa z počátku 17. století váženým měšťanům
hrádeckým nařizuje zasypat úvozovou cestu vedoucí středem náměstí.
Prý byla tak hluboká, že ani vůz s fůrou sena, jedoucí cestou, nebyl od
kostela vidět. Jenže kde na to vzít? V té době nebylo tak jednoduché zís-
kat dotaci z EU jako je tomu dnes. Trvalo to přes sto let (do roku 1749),
než se Jeho Excelence Filip Josef hrabě Gallas odhodlala a přesvědčila
místní sedláky, aby každý den na zásyp úvozu přivezli fůru hlíny, kamení
a klestí.

Nechci slevu zadarmo, praví klasik. Cena mléčných výrobků v prvním
pololetí postupně klesala. Zdá se ale, že v posledních měsících pozvolně
roste do původních hodnot. Jak se to nenápadně dělá, dokazuje snímek.

Fotbalistům hrádeckého A mužstva Slovanu se na podzim nedařilo až
tak úplně, jak by si představovali. Před zahájením zimní přípravy se hráči
týmu sešli v klubu donínského stadionu. Snímek ukazuje, že před vy-
puknutím jarní části soutěže nechtějí ponechat nic náhodě. Posila by měla
být svou jedinečností vskutku zachraňující.

Ne všechny informace uvedené na této stránce musejí nutně vyjadřovat pravdu.

Co také pfiinesl rok 2009 v Hrádku
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Letité suverénní postavení libereckých atletů na Silvestrovském běhu 
v Hrádku nad Nisou narušili extraligoví běžci z Pardubic Martin Hrstka 
a Pavel Dymák, kteří obsadili na tříkilometrové trati první a třetí místo.
Mezi ně se vklínil elitní orientační běžec Pavel Hradec z OK Chrastava. 

Zato v kategorii žen (1 kolo – 1 500 m) ovládly stupně vítězů opět 
atletky z AC Slovan Liberec v čele s vítěznou Renatou Vaňkovou. Nej-
rychlejším jezdcem na horském kole (pět okruhů) byl reprezentant ČR
Jiří Novák z Hrádku nad Nisou. V kombinaci (běh a cyklistika) si odnesl 
vítězství Milan Hrouda z Chotyně. Rekordy na trati kolem jezera Kristýna
na česko-německo-polském trojmezí nepadly a zůstávají tak převážně 
v držení libereckých atletů.

Vítězů v mládežnických kategoriích bylo mnoho, ale největší aplaus
tradičně doprovázel běh batolat, a to jak při samotném zápolení, tak při
vyhlašování výsledků. Oceněna byla všechna batolata, ale některá už ke
stupňům vítězů dovezli rodiče v kočárku, neboť nejmenší závodnice a zá-
vodníci se oddávali blahodárnému spánku. 

Problémy se startem měl tatínek Jakuba Farského, který odmítal běžet
ve své kategorii batolat a chtěl startovat s předškoláky. Nakonec to v rodin -
ném kruhu vyřešili kompromisem, když Jakub běžel se svými vrstevníky
(bronzová medaile) a rodiče mu dovolili odstartovat mimo soutěž na
jedno kolo kolem jezera. A on 1 500 metrů opravdu uběhl! Jakub je také
rekordmanem coby nejmladší závodník, když se před třemi roky sotva 
naučil chodit a za dva týdny už běžel silvestrovský závod. „Tehdy mu do
jednoho roku chybělo pět dní,“ upřesnil tatínek Pavel Farský. 

Při Silvestrovském běhu bylo hodnoceno 88 závodníků, přičemž z nej-
vzdálenějšího místa dorazili reprezentanti EVB Berlín, z tuzemských borců
si pro medaile z nejvzdálenějších oddílů přijeli zmínění pardubičtí atleti
a z Litvínova dorostenecký cyklista Petr Najman (bronz). 

Díky desítce sponzorů, mezi nimi Sparkasse Oberlausitz-Niederschle-
sien Zittau, VZV směnárna Hrádek či město Hrádek, se i přes známé 
hospodářské problémy podařilo nejlepší závodníky odměnit hezkými 
cenami. „Nejdůležitější ale bylo krásné sportování na samý závěr roku
2009,“ zdůraznil při vyhlašování výsledků hlavní organizátor Jindřich Vej-
strk z pořádajícího Oddílu jachtingu Hrádek n. N.                      Josef Růžička 

Vítězové v jednotlivých kategoriích:
Batolata – 50 metrů
Landová Ema AC Slovan Liberec 0:00:17
Předškolní – 100 metrů
Šulcová Viktorie ZŠ Lidická 0:00:31
Žákyně mladší – 400 metrů
Čermáková Sára RH Oldřichov 0:02:33
Žáci mladší – 400 metrů
Kalaš Radek ZŠ Lidická 0:02:18
Žákyně starší – 1 kolo
Ninotta Elizabeth EVB Berlín 0:06:22
Žáci starší – 1 kolo
Zeman Adam AC Slovan Liberec 0:05:20
Dorostenky – 1 kolo
Augustová Lenka RH Oldřichov 0:08:32
Ženy – 1 kolo
Vaňková Renata AC Slovan Liberec 0:05:55
Muži – 2 kola
Hrstka Martin Hv. SKP Pardubice 0:09:15
Kola – 5 kol
Novák Jiří Hrádek n. N. III 0:16:19
Kombinace
Hrouda Milan 0:28:29
Veteráni
Vaněk Václav Slovan Liberec 0:15:41

Sponzoři 29. Silvestrovského běhu 2009
DDaM Hrádek nad Nisou, Informační centrum Hrádek nad Nisou, Infor-
mační centrum Liberec, Jachetní oddíl Hrádek nad Nisou, Městský úřad
Hrádek nad Nisou, OVV LB – STO Liberec, Sparkasse Oberlausitz-Nie-
derschlesien Zittau, Veterinární základna Grabštejn, VZV směnárna, s. r. o.,
1. máje 125, Hrádek n. N.

V koãárcích ke stupÀÛm vítûzÛ

foto Josef Růžička
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