
Rok 2013 – Investice 
do ‰kolních budov i komunikací
Do nového roku vstupuje Hrádek nad Nisou s novým vedením města. Poprvé bude 
o plánech pro letošní rok mluvit nový starosta Josef Horinka. Co tedy čeká Hrádek a jeho
obyvatele v tomto roce?
Co se týká investiční výstavby, tak tady bych byl jednoznačně rád, aby se podařilo dokončit veškeré
opravy povodňových škod, které nebyly dodělány v roce 2012. To znamená dokončit most v Lidické
ulici, zahájit a dokončit úpravy
Kančí rokle, uzavřít stavbu průlehu
u Pragovky, který se sice podařilo
dokončit, ale financování bylo pře-
sunuto na letošní rok. 

Jako další velká investiční akce
nás čeká rekonstrukce přístavby
základní školy T. G. Masaryka, na
kterou jsme získali 50% dotaci na
realizaci energetických úspor. Tý-
kají se zateplení střechy, kompletní
výměny oken celé přístavby a kom-
pletního zateplení celého obvodo-
vého pláště. Do této stavby by-
chom chtěli dát dalších 5 mil. ko-
run a z vlastních zdrojů udělat ně-
jaké smyslu plné úpravy i uvnitř bu-
dovy. Zateplovat se bude díky do-
taci také budova MŠ ve Václavi-
cích.

Pokračování na straně 4

Nová v˘stava
pfiipomíná 

bohatou historii
pivovarnictví 

Od pátku 11. ledna je v hrádeckém multi-
funkčním centru Brána Trojzemí otevřena
nová výstava nazvaná Kde se pivo vaří, tam
se dobře daří. Z části je věnována historii
vaření piva v sousední Žitavě, řada expo-
nátů ale připomene také pivovary na české
straně Trojzemí. 

Návštěvníci Brány Trojzemí uvidí před-
měty ze sbírek soukromých sběratelů 
z Čech, historické exponáty zapůjčené 
z Městských muzeí v Žitavě a také většinu
textů a obrazů výstavy Ženy pivovarnice,
připravené v nedávné době Euroregio -
nálním archivem žen z Žitavy. Německá 
Žitava se může pochlubit jistou zvláštností:
právo vařit pivo zde bylo spojeno s kon-
krétními domy. A protože těchto domů
bylo přes 30, rada města určovala pořadí,
podle kterého se pivo v jednotlivých do-
mech vařilo. 

Pokračování na straně 5

V lednovém čísle:
— Levnější teplo
— Stavební zákon 2013
— Rozhovor s Martinem Půtou
— Rozpočet města na rok 2013
— Program kina – kalendárium
— Příloha: Toulání časem…

Městské lázně v Žitavě

Vaše náměty, příspěvky a připomínky posílejte na e-mail: strupl@branatrojzemi.cz, 
tel./fax: 725 357 278 nebo písemně na MěÚ, paní Vinšová. 
Můžete také využít schránku  ve vstupní chodbě MěÚ. 
Internetová podoba časopisu vychází na www.hradek.cz. 
Uzávěrka únorového čísla je 18. 1. 2013. 
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 8. 2. 2013.
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Chovatelé musí své psy nechat oznaãit ãipem
V lednu vstoupila v Hrádku nad Nisou v platnost nová obecně závazná vyhláška, podle které musí 
chovatelé nechat své psy označit čipy. Město si od tohoto kroku slibuje především snadnější identifi-
kaci zaběhnutých psů. Pro chovatele je to zcela nová povinnost, se kterou možná nebudou souhlasit.
Podle zkušeností z jiných měst by ale měla být přínosem nejen pro město, ale i chovatele. Část nákladů
na čipování bude majitelům psů kompenzována.

„Za jednoznačně pozitivní pro majitele psů považuji snadnou a rychlou identifikaci psa městskou
policií při jeho možné ztrátě a následném nalezení. Městu tím zároveň odpadají náklady na jeho do-
časné umístění do kotce a následný případný odvoz do útulku, včetně poplatků za tento útulek. Jako
další klad vnímám založení precizní databáze psů s vazbou na povinnost přihlášení psů a úhradu po-
platků dle vyhlášky. Jako komplikaci pro majitele naopak vnímám povinnost navštívit svého veterináře
a uhradit úkon čipování,“ říká starosta města Josef Horinka.

Jen v loňském roce město za umístění psů v útulku zaplatilo 130 tisíc korun, a to bez započítání ná-
kladů na dopravu. 

„Očipování“ psa provedou chovatelé podle městské vyhlášky na své náklady u kteréhokoliv veteri-
náře, který tuto službu provádí. Při předložení registrační karty a placení poplatku ze psů pak bude
chovateli poskytnuta jednorázová sleva ve výši 200 Kč. Pokračování na straně 3
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
24. schůze rady města
24. schůze rady města v roce 2012, konaná dne 12. prosince, se zabývala
těmito záležitostmi:
— schválila zřízení statutu – nouzové nocoviště v prostorách budovy 

č. p. 278, Oldřichovská ulice, Hrádek nad Nisou. Schválila provozní řád,
požární poplachovou směrnici, požární řád, dokument o začlenění 
činností a objektu kategorií k nouzovému nocovišti.

— vzala na vědomí informaci od společnosti Via Regia, o. s., o výrobě 
a tržbách z prodeje elektrické energie FVE Hrádek nad Nisou – na střeše
ZŠ Komenského

— schválila  uzavření dodatku č. 10 k pojistné smlouvě s Kooperativa 
pojišťovna, a. s., ke dni 1. 1. 2013, a to na dobu neurčitou, celkové roční
pojistné činí 598 600 Kč splatné ve čtyřech čtvrtletních splátkách

— vzala na vědomí informaci o navýšení cen o 2 % za sběr, svoz a odstra-
nění komunálních odpadů z klasických odpadových nádob pro pod -
nikatelské subjekty dle platného ceníku Severočeských komunálních 
služeb platného od 1. 1. 2013

— schválila uzavření smlouvy o spolupráci s firmou Kovošrot Group 
CZ, a. s., ohledně poskytování výkazů o produkci odpadů v Hrádku nad
Nisou a následné rozdělení finanční odměny od firmy EKO-KOM, a. s., 
v poměru 60 % z částky Město Hrádek nad Nisou, 40 % z částky firma
Kovošrot Group CZ, a. s. Vzala na vědomí informaci, že firma Kovošrot
Group CZ, a. s., na konci školního roku 2013 poskytne sponzorský dar
určený pro sběrovou soutěž základních a mateřských škol.

— vzala na vědomí informaci o konané valné hromadě honebního spole-
čenstva Hrádek nad Nisou – Václavice, schválila poskytnutí finančního
daru ve výši 4 160 Kč honebnímu společenstvu Hrádek nad Nisou – Vác-
lavice, který se vzájemně započte proti nájemnému za honitbu

— schválila výběr nejvhodnější nabídky ve výši 179 000 Kč vč. DPH na 
nákup automobilu Škoda Octavia od společnosti Auto Hataš, Hrádek
nad Nisou

— schválila dohodu o narovnání s firmou American Leas. Corp. o úhradu
vynaložených nákladů spojených s opravou po požáru č. p. 124, Horní
náměstí (požár dne 21. 4. 2010) do výše 214 420 Kč

— schválila dohodu o narovnání s Pavlem Matěchou, t. j. město prodá 
skleníky v areálu zahradnictví za kupní cenu 1 000 Kč a tím budou
všechna sporná práva narovnána

— schválila podporu výzvy Zastavte dokončení II. fáze reformy veřejné
správy iniciované městem Chlumec nad Cidlinou

— neschválila zpracování rozvojového dokumentu na základě nabídky
pana Miroslava Těšiny zabývající se revitalizací vody, cest a krajiny ve
městě a okolí pro období 2012–2016 a uložila odboru dotací a kultury
zahájit v druhé polovině roku 2013 přípravné práce na aktualizaci 
rozvojového dokumentu Hrádek 2015 tak, aby v roce 2014 bylo možno
předložit návrh aktualizace.

13. mimořádná schůze rady města
13. mimořádná schůze rady města v roce 2012, konaná dne 19. prosince,
se zabývala těmito záležitostmi:
— schválila čerpání finančních prostředků v celkové výši 40 000 Kč z re-

zervního fondu příspěvkové organizace MŠ Oldřichovská na opravu
vstupního schodiště do objektu a opravu houpačky a pergoly na školní
zahradě

— schválila odpisový plán pro příspěvkové organizace 
— schválila zrušení dvou devizových účtů města Hrádek nad Nisou vede -

ných u banky Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien v Zittau.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
11. zasedání zastupitelstva města
11. zasedání zastupitelstva města v roce 2012, konané dne 19. prosince,
se zabývalo těmito záležitostmi:
– vzalo na vědomí rezignaci p. Bc. Martina Půty na funkci starosty města,

a to ke dni 19. 12. 2012
– schválilo veřejnou volbu funkce starosty
– zvolilo z řad svých členů p. Bc. Josefa Horinku do funkce starosty města

Hrádek nad Nisou ve volebním období 2010–2014 s účinností od 
19. 12. 2012

– schválilo veřejnou volbu funkce místostarosty 
– zvolilo z řad svých členů p. Pavla Farského do funkce místostarosty 

města Hrádek nad Nisou ve volebním období 2010–2014 s účinností
od 19. 12. 2012

– zvolilo z řad svých členů p. Bc. Martin Půtu do funkce člena Rady města
Hrádek nad Nisou ve volebním období 2010–2014 s účinností od 
19. 12. 2012

– schválilo novou smlouvu o úvěru (sloučení úvěrů města) 
– schválilo 5. změnu rozpočtu města pro rok 2012 v celkové výši 

282 408 664,25 Kč
– schválilo zapůjčení volných finančních prostředků z účtu fondu rozvoje

města a fondu rozvoje Václavic a Uhelné v celkové maximální výši 
4,601 tis. Kč na běžný účet města na úhradu dodavatelských faktur 
s termínem vrácení na účet FRM a FRVÚ po obdržení dotace ze SASké
banky (SAB) v roce 2013

– schválilo rozpočet města Hrádek nad Nisou pro rok 2013 v celkové výši
149 173 306 Kč 

– schválilo projektový záměr a podání žádosti o dotaci na projekt Kon-
cepce k tématické ekologické výchově pro včely divoké a medonosné
žadatele Základní škola, Hrádek nad Nisou-Donín do fondu malých pro-
jektů euroregionu Nisa – Program přeshraniční spolupráce 2007–2013
CÍL 3 Svobodný stát Sasko – Česká republika. Schválilo smlouvu o půjčce
se ZŠ Donín Hrádek nad Nisou v celkové maximální výši 269 705 Kč 
a dobou splatnosti půjčky maximálně k 31. 12. 

– schválilo úhradu dodavatelských faktur na obnovu majetku města 
Hrádek nad Nisou postiženého povodní v roce 2010 v maximální výši 
297 138,89 Kč z účtu veřejné sbírky 

– schválilo pravidla přidělování a čerpání prostředků FRM s účinností 
od 1. 1. 2013 

– schválilo Obecně závaznou vyhlášku města č. 6/2012, kterou se upra-
vují pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují
prostory pro volné pobíhání psů

– schválilo Obecně závaznou vyhlášku města č. 7/2012 o trvalém ozna-
čování psů a evidenci jejich chovatelů

– schválilo Obecně závaznou vyhlášku města č. 8/2012 o místním 
poplatku ze psů

– schválilo v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích peněžitý 
dar ve výši jednoho násobku měsíční odměny zastupiteli p. Josefu 
Horinkovi ve funkci místostarosty, zejména za práci na investičních 
projektech města spojených s obnovou po povodních 

– schválilo peněžitý dar ve výši jednoho násobku měsíční odměny 
zastupiteli p. Janu Krečmanovi ve funkci pověřeného zastupitele 
řízením městské policie, zejména za práci související s řízením městské
policie

– schválilo peněžitý dar ve výši tří násobků měsíční odměny zastupiteli
p. Martinu Půtovi ve funkci starosty, zejména za práci na rozvojových,
dotačních a propagačních akcích města. 

Nové vedení mûsta
Dosavadní starosta města Martin Půta na svou funkci rezignoval ve
středu 19. prosince 2012, na prvním zasedání zastupitelstva města,
které následovalo po jeho zvolení hejtmanem Libereckého kraje. Za-
stupitelé bezprostředně zvolili nové vedení města. Novým starostou
se stal dosavadní místostarosta Josef Horinka, místostarostou Pavel
Farský. 
Martin Půta zůstal členem rady města. Jak na zasedání zastupitelstva
uvedl, je připraven po půl roce vyhodnotit, zda lze funkci radního ča-
sově sloučit s funkcí hejtmana, a případně opustit i tento post. 



31. ãíslo, leden 2013

Chovatelé musí své psy
nechat oznaãit ãipem

Pokračování ze strany 1
Chovatelé v Hrádku nad Nisou mají na označení svých psů čipem čas

do července letošního roku. Pokud ale budou chtít využít slevy z po-
platku, budou tak muset učinit dříve, protože poplatek ze psa je splatný
do konce května. 

Povinnost ohlásit držení a evidování očipovaného psa mají i chova-
telé, kteří jsou od placení poplatku ze psů podle vyhlášky osvobozeni.
Výjimkou jsou pouze psi starší 12 let. Pokud někdo již letos poplatek ze
psa uhradil, bude mu po předložení registrační karty na městském
úřadě částka 200 Kč vrácena.

Lidé, kteří jsou v Hrádku napojeni na centrální zdroj tepla, zaplatí 
v letošním roce méně než v předchozích letech. Cena za GJ byla stano-
vena na 510 Kč bez DPH, což je o 9 Kč méně než v loňském roce. Pro
další roky se cena bude stanovovat podle jasně daného klíče. Po splnění
všech nezbytných legislativních kroků byla nová smlouva s centrálním
dodavatelem tepla v Hrádku nad Nisou, firmou H – therma, podepsána
na konci loňského roku. V porovnání s okolními městy, která mají také
centrální kotelnu, je v Hrádku cena nižší, často velmi výrazně.

Společnost H – therma ve svém zařízení instalovala nové kondenzační
plynové kotle a navíc kogenerační jednotku. Obě zařízení zefektivní 
výrobu tepelné energie a umožní stabilizaci cen. Vzhledem k rozsahu 
investice ve výši téměř 25 miliónů korun byl logickým požadavkem 
společnosti nový smluvní vztah na dalších 10 let, když původní smlouva
platila do roku 2015. 

„Nová smlouva přináší snížení ceny pro letošní rok a stabilizaci cen 
a jasná pravidla pro jejich stanovování pro roky další. Byla uzavřena na
10 let s podmínkou, že dodavatel neporuší žádné z ustanovení smlouvy.
Pokud by se tak stalo, je touto smlouvou daný mechanismus, jak toto 
řešit, i s případnou možností výpovědi smlouvy,“ říká nový starosta
města Josef Horinka. Z několika jednání s jednotlivými odběrateli tepla
vyplynula řada námětů, které jsou v nové smlouvě zapracovány. Odbě-
ratelé získali možnost kontroly výpočtu ceny tepla, která je tvořena
dvěma složkami: stálou, měnící se jen podle výšky inflace, a proměnli-
vou, reagující na aktuální ceny plynu, elektřiny a vody. „Návrh považuji
za rozumný kompromis. V prvních dvou letech platnosti nové smlouvy
navíc lidé ušetří oproti předchozím letům díky pevně stanovené ceně,“
říká František Zuska, který se energetické problematice věnuje.

Město je navíc v případě plnění smlouvy ochotno připojit i další ob-
jekty. „Rádi bychom, aby ve stávajícím systému centrálního zdroje tepla
odběratelé zůstali. Jenom na obou hrádeckých sídlištích bylo v minulých
letech, i s podporou dotací, investováno zhruba 20 mil. Kč do nových

povrchů jak komunikací, tak i chodníků, které by v případě zakládání 
objektových kotelen a především nezbytné rekonstrukce stávající plyno-
vodní sítě přišly vniveč,“ uzavírá starosta města.

V kotelně v Zahradní ulici bylo v uplynulém půlroce kompletně vymě -
něno zařízení pro dodávku tepla i ohřev užitkové vody. Zastaralé a pro
dnešní dobu předimenzované kotle byly nahrazeny třemi novými kon-
denzačními jednotkami. Přibyla kogenerační jednotka, díky které se ze-
fektivní výroba tepla. Pro tuto jednotku byla v sousedství kotelny posta-
vena třináctimetrová akumulační nádrž o objemu 107 m3 vody. 

„Hledání možných úspor ze strany provozovatele teplárny nekončí.
Po modernizaci technologie v samotné kotelně musíme společně do-
sáhnout úspor i úpravami předávacích stanic. Tyto úpravy však již není
možné realizovat bez finanční participace samotných odběratelů. I zde
je však možné použít technická řešení, která by v konečném důsledku
příznivě ovlivnila cenu tepla pro konečného spotřebitele. Společně by-
chom mohli dosáhnout nejnižší ceny tepla v regionu. Podrobně o tomto
problému budeme hovořit na společném setkání se všemi odběrateli,“
dodává předseda představenstva společnosti H – therma Ing. Miloň
 Vojnar. Výsledek rekonstrukce kotelny bude možné vidět v dubnu, kdy
proběhne den otevřených dveří. Vít Štrupl

DEN STAROSTY 
21. 1. 2013 v 16 hodin

V multifunkčním sále Brány Trojzemí
Řešení lokality AZYL – návrh multifunkčního zdravotního střediska 

Na Den starosty vás srdečně zve
Josef Horinka – starosta města

Pavel Farský – místostarosta města
Ing. arch. Libor Sommer – architekt, autor návrhu

V Hrádku teplo zlevnilo
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Pokračování ze strany 1
Omezí taková rozsáhlá rekonstrukce nějak provoz školy?
Budeme se snažit, abychom většinu oprav stihli udělat přes prázdniny.
Přípravné práce začnou už někdy v červnu. S paní ředitelkou jsme do-
mluveni, že po vánočních svátcích škola nečerpá dny volna, ale šetří si je
na dny před vysvědčením. Vyučování skončí o týden dřív. Kromě jiného
se bude muset řešit také to, jakým způsobem proběhne rekonstrukce stře-
chy, na které je umístěna fotovoltaická elektrárna.
Obyvatelé některých ulic se těší na to, že se vyřeší problémy 
s kanalizací nebo rozbitými povrchy.
Opravy komunikací obvykle vážeme na dohody se správci inženýrských
sítí. Většinou to znamená spolupráci se Severočeskou vodárenskou 
společností a s RWE, protože ČEZ mívá svá zařízení nad zemí. V letošním
roce může být příkladem oprava části ulice Lipová, od odbočky do ulice
Spojovací směrem k Jižní. SČVaK přislíbil definitivní rekonstrukci kanali-
zace a vodovodů, my opravíme následně povrchy. Stejný postup se pou -
žije v Zahradní ulici, která by se měla příští rok opravit za peníze města.
Severočeská vodárenská připravuje kompletní rekonstrukci kanalizace 
v ulici Větrná, s tím, že město nyní chystá soutěž na dodavatele pro jektové
dokumentace. Z rozpočtu města se opraví kompletně povrch komuni-
kace, chodníky a výměna veřejného osvětlení. Ve spolupráci s firmami 
D-Plast Eftec a Elas, které sídlí ve Větrné ulici, a s jejich příspěvkem se při-
pravuje oprava spojky mezi Žitavskou a Větrnou. Nákladní dopravu by-
chom po dohodě s těmito firmami chtěli směřovat přes obchvat a potom
opravenou spojkou tak, aby Větrná zůstala pouze pro osobní dopravu.

Opravit by se měla také Smetanova ulice. Podle stejného modelu se
v letošním roce provede rekonstrukce plynovodní sítě, proběhne kom-
pletní rekonstrukce vodovodu a kanalizace s tím, že město má v tuto
chvíli připravenou projektovou dokumentaci na opravu pojízdné vrstvy
komunikace, chodníků a veřejného osvětlení. Zpracovává se realizační
dokumentace na kanalizaci a vodovod v ulicích Souběžná a Dubová.
Obě tyto stavby bychom rádi v letošním roce dokončili s tím, že na po-
vrchy máme dotaci z ministerstva pro místní rozvoj na obnovu majetku
poškozeného povodní.

V létě byla schválena novela zákona o rozpočtovém určení daní.
Podle kalkulačky, která byla přístupná na internetu, by si měl
Hrádek polepšit zhruba o 14 mil. korun. Je otázka, zda to tolik
bude, ale nějaké peníze navíc oproti loňsku do městské po-
kladny přibydou. Na co budou použity?
Určitě budu usilovat, aby se tato částka letos cílila na podporu akcí, které
jsou před námi. To je instalace protipovodňového varovného systému,
spoluúčast na opravách školních budov, úpravy komunikací. Vždycky se
budu snažit, abychom ke stavbám, které budeme realizovat, měli něja-
kou finanční podporu, která se na to zajistit dá. Tato navýšená část daní
by mohla potom sloužit jako spoluúčast.
Vloni byl v průmyslové zóně dostavěn objekt nové továrny. 
Případná další výstavba v průmyslové zóně je vázána na do-
končení stavby silnice z Liberce. Jaká je situace s dostavbou?
Komunikoval jsem s Ředitelstvím silnic a dálnic, panem ředitelem jsem
byl ujišťován, že na přelomu jara a léta letošního roku by měla být ko-
munikace kompletně dokončená. V tuto chvíli už mají veškerá povolení

na kácení, takže připravují kácení veškerých dřevin, které jsou v trase.
Probíhá i stavební řízení, a jakmile budou mít stavební povolení, jsou 
připraveni stavbu zahájit.
Při říjnové Evropské pouti v Oldřichově se provizorně otvíral
mostek přes potok s tím, že týden nato se otevře úsek nové 
silnice přes Polsko. Stále je ale uzavřen.
Poláci říkají, že úsek zatím není zkolaudovaný, proto tam dopravu nech-
tějí pustit. Patrně tam řidiči i tak projížděli, protože jsem zaregistroval, že
přibyly zátarasy u našeho obchvatu u kruhové křižovatky.
Na jaře loňského roku proběhly HRÁDECKEM dvě informace 
o chystaných investicích. Jednak vyřešení torza Azylu a potom
případná rekonstrukce objektu, do kterého by se mohla přestě -
hovat hrádecká knihovna.
Co se týká knihovny, tak máme vydané územní rozhodnutí. Rád bych 
vypsal výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace pro 
stavební povolení a vlastní realizaci a ruku v ruce s tím se chci pokusit 
zajistit financování z některého vhodného programu. Otázkou je, jak 
tyto dotační programy budou vypadat v novém plánovacím období.

K budoucnosti Azylu proběhne můj první Den starosty 21. ledna,
kam samozřejmě veřejnost srdečně zvu. Máme navržené řešení, a to 
výstavbu multifunkčního zdravotního střediska. Všichni hrádečtí lékaři
by se dostali pod jednu střechu. Tím bychom vyřešili torzo zřícené 
budovy Azylu, z které dodnes nebyla sejmuta památková ochrana. Pra-
covníci památkového ústavu již vybrali variantu rekonstrukce, která by
se jim v rámci výstavby zdravotního střediska zamlouvala.
Pokud by se podařilo přestěhovat knihovnu a rekonstruovat
Azyl, co by město dělalo s uvolněnými objekty?
Zdravotní středisko v Tovární ulici by se mohlo nabídnout k prodeji. Při-
znám se, že zatím nemám jinou myšlenku, co by město mohlo s tímto
objektem dělat. Objekt knihovny ve Václavské ulici by mohl po úpravách
sloužit jako DDM a jakýsi spolkový dům, protože pro řadu spolků nebo
zájmových skupin je obtížné najít vhodné prostory pro schůzky nebo
zkoušky.

Pro město se snažím zajistit otevření pobočky základní umělecké
školy. Liberecká základní umělecká škola má pobočku v Hrádku schvá-
lenou, ale zatím bez navýšení kapacity, tedy bez volného úvazku pro
Hrádek. Jednám na úrovni náměstkyně ministra školství o tom, aby 
hrádecká pobočka ZUŠ byla podpořena i úvazkem a tak mohla být 
otevřena. Podobně si svou ZUŠ vybojovala Chrastava. Dlouhodobá 
koncepce ministerstva školství říká, že základních uměleckých škol už je
v republice dost, takže je moc nepodporují, ale já věřím, že pro město
Hrádek se to povede.
Jakou máte představu oborů, které by tu měly být?
Určitě by to ze začátku byla flétna, kytara a klavír. 
Dvacet let vedete hrádecký fotbal, povedete ho i nadále?
Z fotbalu bych zatím nerad utíkal jen proto, že jsem se stal starostou. Ale
ukáže čas, jak to všechno budu zvládat. Tam jsem s nadsázkou už dříve
říkal, že od té doby, co jsem místostarostou, tak hrádeckému fotbalu 
trochu ubližuji. Protože když někam přijdu slušně žádat o podporu 
fotbalu, tak ho vždycky nechávám až na konec a sháním peníze na 
dětský den, na hrádecké slavnosti. A když už někam přijdu potřetí, tak už
se na můj obličej nedívají úplně s láskou. 
Už jste se s novým místostarostou Pavlem Farským bavili o roz-
dělení kompetencí?
Bývalo zvykem, že starosta měl na starosti investice. Poté, co jsem v roce
2006 přišel na radnici, jsme se s bývalým starostou vzhledem k mému
vzdělání v oboru stavebnictví dohodli, že investice budeme řešit oba dva.
Pan starosta si striktně řešil bezpečnost města a záležitosti spojené s bez-
pečností města a já jsem řešil školství a sociální věci. S novým panem
místostarostou jsme se domluvili, že školství a sociální věci přejdou na
něj a investice si nechám já. I když s ohledem na bývalé zaměstnání pana
místostarosty by si pravděpodobně i bezpečnost mohl převzít on.

Josef Horinka působil ve funkci místostarosty šest let. Na radnici uplat-
ňuje hlavně své vzdělání ve stavebnictví. Při zaměstnání dokončil ba -
kalářské studium na liberecké pobočce Metropolitní univerzity. V sou-
časnosti dokončuje magisterské studium oboru veřejná správa a mezi-
národní vztahy. Zároveň více než dvacet let působí jako předseda 
hrádeckého oddílu kopané. Před tím, než se stal v roce 2006 místo -
starostou, pracoval v hrádeckém Elasu a krátce v Chrastavě v Berteleru. 

Rok 2013 – Investice do ‰kolních budov i komunikací
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Dne 19. září 2012 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dlouho
připravovanou a očekávanou novelu zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (tzv. Stavební zákon), která
přináší od 1. ledna 2013 řadu zásadních změn platné právní úpravy.

Tato rozsáhlá novela je největší novelou stavebního zákona od jeho
přijetí v roce 2006. Obsahuje 243 novelizačních bodů samotného 
stavebního zákona, jakož i změny dalších navazujících a souvisejících
právních předpisů. Novela stavebního zákona na jedné straně mění 
některé základní instituty stavebního práva, na druhou stranu reaguje
zejména na aplikační a interpretační nejasnosti stávajícího znění staveb-
ního zákona a upřesňuje současnou právní úpravu. Viditelnou snahou
novelizace je také zjednodušit a zracionalizovat některé postupy, zej-
ména v oblasti územního plánování. 

Další významnou novelizaci představuje návrh změny zákona o vy-
vlastnění, který v sobě zahrnuje i změnu zákona o urychlení výstavby
dopravní, vodní a energetické infrastruktury. Novela by měla odstranit 
v praxi těžko splnitelné povinnosti vyvlastnitele a tím i zjednodušit, 
zlevnit a zrychlit vyvlastňovací řízení, případně motivovat vyvlastňované
k využití dohody jako ekonomicky výhodnějšího způsobu omezení či
odnětí vlastnického práva k nemovitostem. 

Nový občanský zákoník mění mimo jiné vlastnická práva. V oblasti
nemovitostí se směřuje ke sjednocení vlastnictví pozemku a stavby na
něm umístěné, rozšiřují se věcná práva.

Rozšiřuje se výčet staveb, které nebudou vyžadovat územní rozhod-
nutí ani územní souhlas, významně je zjednodušen a zkrácen postup
pořizování územních plánů, sjednocují se procesní postupy při ohlašo-
vání a kolaudování staveb, při povolování změny účelu užívání a od-
stranění staveb, je upraveno vydání certifikátu autorizovaného inspek-
tora způsobem omezujícím možnosti zneužití. 

Novela zákona nově definuje požadavky na kvalifikaci projektantů
staveb, stavbyvedoucích, technického dozoru stavebníka, požadavky na
kvalifikaci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stave-
ništi nebo požadavky na kvalifikaci autorizovaného inspektora, ale 
i úředníků stavebních úřadů.

Pro stavebníky je důležitá především změna sazeb při stavebním 
a územním řízení. Výběr nových sazeb u nejčastěji prováděných úkonů:

Územní rozhodnutí, územní souhlas
Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání roz-
hodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
– ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou 

rekreaci 1 000 Kč 
– ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty 5 000 Kč 
– ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písme-

nech a) nebo b) s výjimkou stavby garáže 500 Kč 
– ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží 1 000 Kč

a 500 Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše 5 000 Kč 
– ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) 20 000 Kč 
– ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních

vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel 300 Kč 
– vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků 1 000 Kč 
– vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na vy-

užívání území 5000 Kč 

Stavební povolení
– Vydání stavebního povolení 

– ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou
rekreaci 5000 Kč 

– ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty 10 000 Kč 
– ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené výše 

s výjimkou stavby garáže 500 Kč 
– ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží 1 000 Kč

a 500 Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše 5 000 Kč 
– ke stavbě vyžadující ohlášení, o které stavební úřad rozhodl usne-

sením, že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení, 
1 000 Kč 

– ke stavbě neuvedené výše 10 000 Kč 
– ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpad-

ních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel 300 Kč 
– ke stavbám vodních děl neuvedených výše 3000 Kč 

– Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení 1 000 Kč 
– Vydání souhlasu s ohlášenou stavbou uvedenou v § 104 odst. 1 písm. a)

až e) stavebního zákona 1000 Kč 
– Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením 

1 000 Kč 
– Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením 500 Kč 
– Vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby 1000 Kč 
– Vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby 1 000 Kč 
– Vydání souhlasu se změnou v užívání stavby 500 Kč 
– Vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby 500 Kč 
– Vydání souhlasu s odstraněním stavby 500 Kč 
– Vydání  rozhodnutí o povolení výjimky z obecných technických po -

žadavků na stavby nebo z obecných technických požadavků na bez-
bariérové užívání staveb 5 000 Kč. 

Místní ‰etfiení nebo ohledání na místû
Za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu 500 Kč,
mimo prac. dobu 1 000 až 2 000 Kč.

Změny se dotknou jak procesů řízení podle vlastního stavebního 
zákona, tak i podle zákonů speciálních (pož. ochrana, horní zákon,
ochrana přírody a krajiny, vodní zákon v otázkách ohlašování, povolo-
vání, dále některých dílčích otázek, jako je účast veřejnosti (občanských
sdružení) v řízení, vydávání závazných stanovisek a dalších. 

Vzhledem k zjištění, že při dosavadní praxi stavební úřady nemohly plnit
termíny správních řízení, novela tyto termíny prodlužuje na dvoj -
násobek.  

Aby již nedocházelo takovou měrou k „vyřizování účtů“ mezi znesvá-
řenými sousedy, definuje novela jako účastníka stavebního řízení toho,
jehož právo může být stavbou dotčeno.

Prováděcí vyhlášky, které se budou ve vazbě na novelu stavebního 
zákona k 1. 1. 2013 měnit, nejsou zatím v platném znění. Náš stavební
úřad se bude proto řídit přechodnými ustanoveními, která bude přimě-
řeně případ od případu aplikovat.

Milan Rada, vedoucí stavebního odboru

Stavební zákon 2013

Nová v˘stava pfiipomíná 
bohatou historii pivovarnictví
Dokončení ze strany 1
Tuto dobu připomene jeden z exponátů, „chmelový věnec“, který byl 
vyvěšen na domě, který měl zrovna pivo k dispozici. V Žitavě pivo navíc
často vařily ženy. Příjem z vaření a prodeje piva takových malých pivo-
varníků byl spíše vedlejším, jako hlavní zdroj obživy nestačil. 

Díky českým sběratelům v Bráně
Trojzemí návštěvníci uvidí skle-
nice, etikety, vršky, láhve s pa-
tentními uzávěry a další předměty
z okolních pivovarů. A to nejen
těch, které pivo stále vaří, ale také
pivovarů, které ukončily svou čin-
nost už před druhou světovou vál-
kou. Expozici doplní několik do-
bových reklam hostinců, které
připomenou nesmírně pestrou
minulost pohostinství v Hrádku
nad Nisou. K výstavě je připraven
doprovodný program. Proběhne
jednak ochutnávka piv, dále
workshop Vaření s pivem a soutěž
o nejlepší pivní recept. 

Výstava v Bráně Trojzemí po -
trvá do 25. února. 
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10 let je docela dlouhá doba na to, aby člověk prošel promě-
nou, i kdyby nedělal starostu. V takovéhle funkci mlýnské ka-
meny tlačí ze všech stran. Pozorujete na sobě jejich působení?
Člověk přijde na to, že na prosazování určitých názorů je třeba používat
metody a taktiku. Je třeba si dopředu uvědomit, že všechny věci prosa-
dit nelze. Také je potřeba hledat lidi, které člověk přesvědčí o tom, že by
se některé věci měly dělat jinak. Vytvořit skupinu, která je schopná ten
názor prosazovat a obhajovat. U některých věcí si člověk musí připustit,
že je není schopen změnit, protože tak prostě jsou, a soustředit se na to,
čím pohnout jde.

Když si projdeme fotografie a materiály ze zastupitelstva z roku
2002 a srovnáme je se současností, tak si uvědomíme, že jste
vstupoval do funkce starosty politikou zcela nepolíbený. Máte
pocit, že těch 10 let změnilo vaše postoje a vystupování?
Vystupování asi ano, postoje si nemyslím. Postoje, se kterými jsem do 
politiky šel, na těch si stojím i dál. Člověk se naučí mluvit a přemýšlet 
o tom, co řekne, a někdy trochu ubrat plyn. Zkušenosti se stále získávají.
10 let vedení zastupitelstva je docela velká škola. Ustát případné tlaky 
a nesklouznout někam, kde by člověk být nechtěl. A zároveň aby to 
nebylo tak, že když něco řekne starosta, tak to vždycky platí jen proto, že
je to starosta.
Určitě to pro Vás byla velká změna, jít řídit město, protože do
roku 2002 jste pracoval „jen“ ve Vulkanu. Bude to teď také skok,
nebo jen krůček, z komunální úrovně politiky na krajskou?
Bude to podobná změna jako před 10 lety. Jdu na jiné a větší hřiště, kde
se pohybuje větší počet hráčů a je potřeba se na řešení problémů dívat
z trochu jiné perspektivy než doteď. Tady po deseti letech a po trojích 
vyhraných volbách člověk získal něco, co se asi dá nazvat autoritou. Když
člověk vystoupí s nějakým názorem, tak velká část lidí o něm přemýšlí
jako o názoru, který je potřeba brát vážně. Kdežto když vstoupíte do
funkce poprvé, tak si lidi řeknou, že jste tady týden i s cestou a chcete 
vyprávět něco o tom, jak by to mělo fungovat. 

Ti, kteří viděli přímý přenos z prvního krajského zastupitelstva,
si možná říkají, že jste ho zvládl řídit s glancem. Jaké to bylo, 
řídit krajské zastupitelstvo?
Strašně mě to bavilo. V Hrádku se za 10 let politická kultura posunula do-
předu. Nepřihlíží se k tomu, kdo přichází s návrhem, a opravdu se o vě-
cech diskutuje. Na kraji to je tak trochu jako v Hrádku před 10 lety. Příliš
záleží na tom, kdo názor přednese. Hned se objeví několik lidí, kteří to
komentují a snaží se to vyvracet.  Bavilo mě to a upozorňoval jsem kolegy
krajské zastupitele, že osmihodinové jednání mě nijak neohrozí a že jsem
klidně připravený jednat až do rána. 

Myslíte si, že když se za 10 let v Hrádku změnila politická kul-
tura, že by mohlo dojít ke změně i na krajské úrovni?
Doufám, že se bude časem kultivovat. Je potřeba říct, že volby v Libe-
reckém kraji dopadly úplně jinak než v celém zbytku země. A že ty dvě
strany, které jsou ve všech ostatních krajích reálně u moci, to znamená
sociální demokraté a komunisté, tak v našem kraji jsou v opozici a musí
to být pro ně vnitřně značně složité, protože řada z nich se už viděla 
v pozicích a řada z nich měla domluveno, kdo bude mít který resort. Musí
být teď těžké si zvyknout na to, že nemají žádný resort a budou 4 roky 
v opozici.

Já jsem v opozici také nějakou dobu seděl, a tak k tomu chci při -
stupovat i tak, že jejich pozici vnímám a chápu a vím, že některá jejich
prohlášení jsou součástí opoziční rétoriky. Že je legrační, když věci, které
nedokázali za 4 roky zařídit jako radní, tak teď chtějí, aby se najednou
vyřešily na prvním zastupitelstvu. A díky přímému přenosu ze zastupi-
telstva je docela jednoduché si porovnat, jak kdo mluvil před půl rokem
a jak kdo mluví teď.

Po deseti letech na vût‰ím hfii‰ti
Rozhovor s bývalým starostou Hrádku nad Nisou Martinem Půtou.
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Často to vypadá tak, že i rozumné návrhy se smetou jen proto,
že je řekne ten z druhého tábora. To se děje snad na všech úrov-
ních politiky. Myslíte si, že je možná změna?
Z mého pohledu se řada reálných věcí dva a půl roku po změně poda-
řila. Rozpočtové určení daní a posílení financování obcí a měst je určitě
velký úspěch, který povede k tomu, že se peníze budou utrácet na té nej-
nižší úrovni, kde si obyvatelé měst a obcí mohou snadněji zkontrolovat,
jak se s nimi hospodaří. Za dobrý krok považuji nový zákon o zadávání
veřejných zakázek. Když teď vidím vystupování pana ministra Kuby, který
říká, jak to strašně zkomplikovalo zadávání a jak je to strašně problema-
tické, tak si říkám ano, je to dobře, že ten zákon máme, protože to zkom-
plikovalo především posílání zakázek předem domluveným firmám. To,
že bude vláda, která bude dělat úspory, nepopulární, je jasné. Bohužel
těžko bude vypadat důvěryhodně vláda, která se nedokáže dostatečně
razantně zbavit lidí ze svého okolí, ale i svých členů, kteří mají nějaký skan-
dál. Když se mají utahovat opasky, tak první, kdo si je musí utahovat, je
premiér a jeho strana. Pak hned koaliční partneři a jejich strany, a to se
ne ve všech případech děje. Asi každá další vláda bude muset v systému
hledat nějaké úspory. Ruku v ruce musejí jít dvě věci: musí se přestat krást
a lidé, kteří něco dělají a pracují, by na tom měli být lépe než lidi, kteří
nepracují a naučili se žít ze sociálního systému. 

Bezprostředně poté, co proběhly krajské volby, se začaly šířit
všelijaké „zaručené“ informace o vás osobně i o sdružení sta-
rostů. Jak se vám daří takové věci ustát?
Příjemné to určitě není. Jeden můj známý poslanec mi po volbách na psal
„Vítej ve velké politice.“ Tyto kauzy se konstruují proto, že na člověka nic
jiného protivníci nemají. Pro mě je to docela dobrý signál. Zvykl jsem si
za těch 10 let ve funkci starosty chodit spát s čistým svědomím a chci to
dělat i v budoucnosti. Pokud jediné skandály, které na mě budou poli-
tičtí soupeři vytvářet, budou podobné „jaderné elektrárně v Turowě“, což
je čistý technický i logický nesmysl, tak je to docela dobrá zpráva. 

Když jste zmínil to dobré spaní, tak určitě za těch 10 let ubylo
času na koníčky. Pamatuji si Vás třeba jako člena volejbalového
klubu.
Platným členem už opravdu nejsem. Chodím v létě občas na Kristýnu na
plážový volejbal. Dneska ráno jsem si plánoval, že když bude pěkné po-
časí, tak budu jezdit do Liberce do práce na kole. To občas v týdnu zku-
sím zvládnout, protože člověk bez pohybu, při kterém si může vyčistit
hlavu, se pak může v takovéto pozici klidně zbláznit. 
Sám jste několikrát říkal, že starosta sám o sobě nedokáže nic,
potřebuje kolem sebe spoustu lidí, kteří pracují pro město také.
Za těch deset let jste poznal hodně lidí. Neobjevili se teď nějací
noví známí, kteří se najednou hlásí, když jste hejtmanem?
Objevila se spousta známých lidí, se kterými jsem se viděl naposledy před
5 lety. Za těch 10 let jsem se naučil odfiltrovávat lidi, kteří chtějí spolu-
pracovat opravdu oboustranně, od lidí, kteří chtějí spolupracovat tak, aby
z toho něco měli. Jsme domluvení, že kraj se začne chovat racionálně 
a přiškrtí všechny možné finanční toky z krajského rozpočtu do věcí, které
se kraje netýkají. Je to podobné, jako to bylo před 10 lety v Hrádku. Chci
na začátku nastavit jasná pravidla, která mně samotnému znemožní, 
i kdybych stokrát chtěl, posílat peníze svým kamarádům a známým. Proto
je teď do konce března taková „karanténa“ na granty, aby nikdo z no-
vých radních neměl tendenci někomu něco slibovat.
Takže představa, že hejtman je z Hrádku a Hrádek z toho bude
profitovat je mylná.
To bych řekl, že je velký omyl. Já jsem samozřejmě Hrádku připraven po-
máhat tak, jak budu umět, ale rozhodně taková pomoc neznamená po-
sílání peněz do rozpočtu Hrádku. Je potřeba na rovinu říct, že v kraji jsou
oblasti, kterým se daří výrazně hůř než Hrádku. Z pohledu nezaměstna-
nosti, z pohledu dopravní obslužnosti, z pohledu stavu silnic a komuni-
kací. My se budeme nejdřív věnovat oblastem, které jsou na tom špatně,
a teprve potom těm, kterým se relativně daří. 

Možná, že někteří obyvatelé města mají trochu obavy, protože
Vás spojují s autoritou, s nadhledem. Zkuste tedy s novým ro-
kem na závěr našeho rozhovoru poslat vzkaz obyvatelům
města.
Každý člověk je nahraditelný, stačí si vzpomenout. Ve svém okolí podobné
případy znáte a vidíte. Takže město bude určitě fungovat dál a myslím,
že se dá zopakovat myšlenka, že město rozhodně nestojí na jednom člo-
věku. Věřím, že ta atmosféra, která v zastupitelstvu je, bude trvat. Nový
pan starosta má moji důvěru a já jsem připraven, pokud o to bude zá-
jem, spolupracovat. Myslím si, že Hrádek, jehož poloha byla ještě ne-
dávno velkou nevýhodou, je dnes ve velké výhodě. Věřím, že se podaří
přivést do Hrádku nové investory, vytvořit nová pracovní místa. To, s čím
jsem spokojený, je, že v Hrádku je spousta lidí, kteří se věnují ve svém vol-
ném čase různým aktivitám, že tu funguje řada malých firem a malých
podnikatelů. A ti všichni vědí, že to, jak se jim daří nebo nedaří, je pod-
míněné především tím, jak tvrdě pracují nebo jak tvrdě usilují o to, aby
se vyplnilo jejich přání. Velká část lidí si dobře uvědomuje, že město do-
káže v těchto věcech pomáhat, ale zařídit to tak úplně neumí. 

Vít Štrupl
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polečenskápolečenská
rubrikarubrika
Životní výročí

Občanům, kteří v měsíci prosinci 2012 
oslavili významné životní jubileum, srdečně blahopřejeme.

70 let Karel Zíma, Jindřich Kroutil
Klaus Kirchhof 

80 let Věra Uhrová
81 let Josef Echtner
82 let Vítězslav Žák
84 let Alfred Maier
85 let Josef Ručka, Jiřina Kolouchová,

Edeltraud Benešová
87 let Irenka Špalková, Věra Malinská,

Anna Bačáková, Marie Portová 
90 let Vlasta Strnadová
91 let Jaroslav Fiala, Josef Horák,

Zuzana Bergmanová, Vlasta Kaprasová

Marie Zimová, matrikářka

Díky slouãení úvûrÛ mûsto u‰etfií
více neÏ 3,7 milionu korun

Město Hrádek nad Nisou dluží v současnosti bankám 25 milionů korun.
Vzhledem k vývoji úrokových sazeb v posledních letech se rozhodlo 
vypsat veřejnou zakázku na sloučení svých úvěrů s cílem dosáhnout
úspory na úrocích.

Do výběrového řízení se přihlásily tři bankovní domy. S nejlepší na-
bídkou přišla Česká spořitelna, a. s., která nabídla úvěr na sedm let 
s fixní úrokovou sazbou po celou dobu splácení ve výši 1,62 %.

Do nového úvěru je zahrnuta jednak stávající dlužná částka ve výši 
25 milionů Kč a dalších 10 milionů Kč, které město v letošním roce 
využije na realizaci zateplení budovy Základní školy T. G. Masaryka 
a částečně na financování kanalizace v ulici Souběžná. 

Úvěr v celkové výši 35,055 mil. Kč bude město splácet 7 let v měsíč-
ních splátkách. Navíc získá možnost kdykoliv po dobu platnosti úvěru
bez sankcí uplatnit mimořádné splátky. Díky novému úvěru jištěnému
bianco směnkou budou sejmuty zástavy na budovách související s pů-
vodními úvěry. 

„Díky sloučení úvěrů město během sedmi let splácení uspoří proti
původním úvěrům na úrocích 3 575 528 Kč a dalších 192 960 Kč na po-
platcích za vedení účtu,“ shrnuje výsledek výběrového řízení starosta
města Josef Horinka.

Zprávy na e-mail
Ve snaze zkvalitnit informovanost obyvatel města jsme se rozhodli 
rozšířit službu SMS infokanálu o další službu, a to o e-mailové zprávy. Je-
jich výhodou oproti SMS zprávám je možnost posílat podrobnější infor-
mace o akcích a událostech v Hrádku nad Nisou.

Zároveň vás ujišťujeme, že se v těchto zprávách v žádném případě 
neobjeví reklamy a že vaše emailové adresy nebudou poskytnuty třetím
osobám.

Hradecké organizace a spolky touto cestou vyzýváme k zasílání infor-
mací o akcích, které organizují, na níže uvedený email.

Pro registraci za účelem přijímání informačních e-mailů zašlete z vaší
e-mailové adresy, na kterou chcete zprávy dostávat, registrační e-mail.
V předmětu registračního e-mailu uveďte „Souhlasím se zasíláním in-
formačních zpráv města Hrádek nad Nisou na e-mail odesílatele této
zprávy.“

Registrační e-mail odešlete na adresu info@branatrojzemi.cz. 
Registrační e-mail můžete také jednoduše vygenerovat z internetových
stránek města.

E-mail nemusejí posílat odběratelé informačního kanálu Brány Trojzemí,
kteří již byli k této službě přihlášeni dříve.

Ranní ptáãe dál doskáãe… 
Vstáváte denně do práce nebo do školy? A chcete mít u toho příjem-
ného společníka? Stačí jediné, zapnout si správné rádio. Pokud chcete
být v obraze, co se kde děje na Liberecku a Jablonecku, nalaďte si
Český rozhlas SEVER. 

Český rozhlas Sever vysílá nově každé všední ráno z Liberce, a to 
od 5. do 8. hodiny ranní. Tříhodinový blok naplněný především 
informacemi z Libereckého kraje, zprávy každých 20 minut s počasím,
přesný čas a plno pěkných písniček, to je Dobré ráno z Liberce. 
Mluveným slovem vás provedou moderátoři Tomáš Beneš nebo
Honza Žíla. Uslyšíte různé reportáže z našeho dění, s námi budete mít
přehled, kde se co děje. Nezapomínáme na zajímavé lidi z regionu,
vždy po půl osmé si zveme hosta, který se podělí o zážitky, novinky,
aktuální informace. U mikrofonu se vystřídá řada sportovců, herců,
vědců, pamětníků, odborníků z nejrůznějších oblastí právě z Liberec-
kého kraje. Od ledna připravujeme do začátku jara seriál o liberec-
kých rozhlednách. A že jich je plno, přesvědčte se u nás, třeba zrovna
vám dáme tip na hezký výlet. 
Vstávání vám zpříjemníme hezkými písničkami, s důrazem na českou
muziku.

Teď už stačí jediné, naladit správnou frekvenci 91,3 FM
nebo 88,8 FM.

Poplatky za inzerci v mûsíãníku

HRÁDECKO
formát cena
6 x 2,5 cm 120 Kã
6 x 5 cm 360 Kã
A6 (ãtvrtstránkov˘) 600 Kã
A5 (pÛlstránkov˘) 1 200 Kã
formát A4 (celostránkov˘) 2 400 Kã
reklamní reportáÏ cena dohodou
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Po Nise putuje dal‰í vzkaz
Na konci roku se v místě, kde se protínají hranice, sešli přátelé z Čech,
Polska a Německa, aby jako každým rokem poslali vzkaz po Nise. V láhvi
se sice neposílá volání o pomoc jako v dobrodružných románech, ale
jedno má tato tradice společné. I vzkaz z láhve poslané po Nise se již po-
dařilo v minulosti v řece najít a nálezce o tom podal zprávu. 

Symbolickým setkáním, které pokračovalo v Café Lucerna, byl ukon-
čen projekt Cesty k bodu Trojzemí, spolufinancovaný z česko-saského
fondu malých projektů euroregionu Nisa.

Rybova m‰e zaznûla 
v Hrádku potfiicáté

Vánoce bez Rybovy České mše vánoční si hodně lidí ani nedokáže před-
stavit. Důkazem jsou více než dvě stovky posluchačů, které každým 
rokem na vánoční koncert přijdou. Letos se Rybova mše hrála v Hrádku
v jeho novodobých dějinách už potřicáté. To je úctyhodné číslo.

„Začínali jsme v roce 1983. Tehdy se Česká mše vánoční nehrála 
ještě jako samostatný koncert, ale byla součástí nedělní bohoslužby. 
V Hrádku nebyl sbor, natož orchestr. Zpívali proto členové chrámového
sboru z Liberce. Orchestr tvořili hlavně studenti teplické konzervatoře,
které tehdy pro hraní získal Petr Holý,“ vzpomíná Rolf Bartosch, který za
hrádeckým uvedením Rybovky celou dobu stojí. „V té době jsme se ještě
při koncertech potkávali v uličce u kostela s podivnými pány s černými
klobouky, kteří běžně do kostela nechodili,“ dodává s úsměvem Rolf
Bartosch fakt, který dokresluje atmosféru osmdesátých let.

V roce 1991 vznikl hrádecký chrámový sbor, tehdy ještě dětský. Až po
jeho rozšíření na smíšený a nějaké době zkoušení se v kostele sv. Barto-
loměje odehrál v polovině devadesátých let první vánoční koncert. Od
té doby se hraje bez přerušení každým rokem. Stále jezdí zpívat i čle-
nové chrámového sboru z Liberce. Orchestr bývá mezinárodní, pravi-
delně jsou v něm zastoupeni hudebníci z Německa. Basové sólo zpíval
několikrát sólista opery Národního divadla v Praze Luděk Vele. „Poznali
jsme se díky benefičním koncertům na Grabštejně. Od té doby, pokud
Luděk Vele může, zpívá s námi,“ říká Rolf Bartosch. 

Chrámový sbor od sv. Bartoloměje a orchestr jezdí s Rybovou Českou
mší vánoční také do sousední Žitavy. A němečtí posluchači ji poslouchají
s velkým nadšením.

Vít Štrupl
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Tradiční poslední sportovní klání v kalendářním roce se letos opět vrá-
tilo na Kristýnu. Po loňské přestávce se o organizaci postaral tým okolo
sdružení Outdoor Challenge, které pořádá také hrádecký triatlon. V po-
sledním dni roku 2012 se na Kristýně konal 31. ročník závodu běžců
všech kategorií.

Jedinou změnou závodu bylo místo startu, kterým byla severní pláž 
u baru Panorama. Délky a počet kategorií zůstaly zachovány. Silvestrov-
ské slunečné počasí přivábilo na Kristýnu 51 závodníků. A zdá se, že po-
kud jde o účast, o budoucnost je postaráno, protože batolata, děti 
a mládež tvořila ve startovním poli většinu. Pro ty nejmenší udělaly rýhy
na pláži ze závodu na 50 m náročnou trať plnou překážek. A na druhou
stranu i v kategorii dospělých se našli úplní nováčci, kteří se ke startu 
v závodě nechali vyhecovat svými dětmi a atmosférou.

Batolata do 2 let – 50 m
1. Šmahelová Kateřina 27 s
2. Šrajerová Marie 40 s
3. Vinklerová Laura 58 s

Předškoláci 3–5 let – 100 m
1. Dušek Kuba 22 s
2. Matuška Ondra 27 s
3. Khansa Danko 28 s

Žákyně mladší 6–10 let – 400 m
1. Landová Ema 1.35
2. Šmahelová Kristýna 1.38
3. Pikorová Sabina 1.47

Žáci mladší 6–10 let – 400 m
1. Vele Martin 1.29
2. Kryštůfek Radovan 1.49
3. Farský Jakub 1.52

Žákyně starší 11–15 let – 1 500 m
1. Čermáková Sára 6.21
2. Jarošová Lucie 9.58

Žáci starší 11–15 let – 1 500 m
1. Podzimek Jakub 6.14 
2. Vele Ondřej 6.16
3. Gottstein Adam 8.39

Dorostenci 16–17 let – 1 500 m
1. Brechtl Filip 6.08         

Ženy 18–39 let – 3 000 m
1. Nešetřilová Drahomíra 17.10

Muži 18–39 let – 3 000 m
1. Podroužek Dušan 10.19
2. Ježek Přemysl 10.51
3. Jindra Pavel 11.20

Muži 40–49 let – 3 000 m
1. Danko Tomáš 15.32

Silvestrovsk˘ bûh se vrátil na Krist˘nu

Prodáme
menší rodinný domek v Oldřichově na Hranicích, plynové topení. 

Informace na telefonu 721 122 619

OZNÁMENÍ
AUTOSERVIS – AUTO HALALA

Od 2. 1. 2013 bude přemístěna provozovna autoservisu 
AUTO HALALA z Chotyně 

do Hrádku nad Nisou 
do nových prostor v areálu pneuservisu 

Liberecká ul. 706 (nad prodejnou Albert)

tel.: 777 740 075, 485 140 402

email: halala@volny.cz
Těšíme se na všechny stávající i nové zákazníky.
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