
Novoroãní rozhovor se starostou
Pane starosto, rok 2013 byl vaším prvním v čele města. Nelitujete svého rozhodnutí stát
se starostou v polovině funkčního období? 
Začnu od konce: že jsem se ujal funkce starosty, nelituji. Dokončovali jsme řadu akcí rozjetých ještě 
v předchozích letech, podařilo se ale připravit i řadu nových akcí, které se budou realizovat v dalších
letech. 

Rok 2013 byl rokem dokončení oprav po srpnových povodních v roce 2010. Opravy nám zabraly 
celkem 3,5 měsíce. Do užívání byly předány poslední opravené mosty a poslední úseky komunikací.
Částečně sem patří i největší investiční akce roku, vybudování vodovodu a kanalizace v ulicích Sou-
běžná a Dubová a následné položení nových povrchů. Tato akce stála 10 miliónů korun. Další velkou
akcí, která bude pokračovat letos, je snížení energetické náročnosti obou budov Základní školy 
T. G. Masaryka. Výměna oken, zateplení fasády, půd a stropů jsou investiční akcí za bezmála 23 mi liónů
korun. V dalších ulicích jsme se dohodli na spolupráci se Severočeskou vodárenskou společností 
i vlastníkem plynárenské sítě RWE. Tak proběhla rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Lipová 
a Větrná a kanalizací, vodovodů a plynovodů v ulicích Smetanova, Moskevská, Žižkova a části ulice 
U Koupaliště. SVS a RWE opraví své sítě a město následně hradí opravy povrchů, někde, jako v lokalitě
u koupaliště, město hradí i povrchy jen z části. Letos nás v těchto ulicích, vyjma Lipové, kde už je vše
hotovo, čeká dokončení nových povrchů. Ve Větrné a ve Smetanově ulici také oprava veřejného 
osvětlení. Ve stejném modelu oprav inženýrských sítí se připravuje oprava ul. Na Příkopech, Pod 
Ovčím kopcem atd.   

Pokračování na straně 4

Nová tváfi Krist˘ny
Loňská sezona byla pro rekreační areál Kristýna velmi úspěšná. Svůj díl jistě sehrálo počasí. Jaro sice
dlouho nepřicházelo, ale červenec dokázal vše vynahradit. Navíc obyvatelé Hrádku, kteří včas zaplatili
poplatky za odpady, mohli poprvé využít permanentních vstupenek téměř zdarma. Vedení města a ak-
ciové společnosti si ale uvědomuje, že pro úspěšnou budoucnost Kristýny je potřeba pracovat na tom,
aby areál byl stále atraktivní. V loňském roce město neúspěšně žádalo o dotaci na zpevnění cest, ob-
novu dětských hřišť, laviček a převlékáren. I tak padlo rozhodnutí realizovat alespoň některé nápady.
„V té době se mi dostal do ruky článek o skupině architektů Mjölk, která realizovala třeba rozhlednu 
u Heřmanic zvanou Vokurka. A tak
mě napadlo oslovit tyto mladé ar-
chitekty, aby přišli s jejich předsta-
vou, jak Kristýnu zatraktivnit,“ říká
starosta města Josef Horinka. Město
Hrádek nad Nisou, akciová společ-
nost Kristýna a architekti z Mjölku se
nakonec dohodli na spolupráci, jejíž
dosavadní výsledky byly poprvé
prezentovány na prosincovém zase-
dání zastupitelstva města.

Řada obyvatel města vnímá Kris-
týnu jako „rodinné stříbro“. Vize ar-
chitektů z Mjölku proto nyní bude
představena široké veřejnosti na
lednovém Dnu starosty. 

Pokračování na straně 3

ZaplaÈte za 
odpady do konce
kvûtna, dostanete
permanentku na

Krist˘nu
S novým rokem vstupuje v platnost nová
vyhláška města týkající se odpadů. Oproti
loňsku jsou v ní jen drobné změny, které
se týkají hlavně těch obyvatel, kteří ve
městě dlouhodobě nežijí. Pozitivní zprá-
vou pro všechny obyvatele města je, že
stejně jako v loňském roce obdrží bonus 
v podobě permanentky na Kristýnu za
symbolickou pětikorunu, pokud svůj po -
platek zaplatí do konce května.

Poplatek za odpady za rok 2014 zů -
stává ve stejné výši jako v loňském roce,
činí tedy 600 Kč. Osvobození od poplatku
se nově za rok 2013 a dále týká všech, kteří
se trvale zdržují v zahraničí a doloží o tom
na finančním odboru doklad. Osvobození
ve výši poloviny poplatku mohou využít ti,
kteří prokáží, že poplatek za odpad za -
platili jinému městu či obci v ČR. V obou
případech jsou podrobnosti o náležitos-
tech dokladů uvedeny v příslušné vyhlášce.

Pokračování na straně 3

V lednovém čísle:
— Nová tvář Kristýny
— Pozor na podvodníky
— Celníci a pašeráci
— Nový kruhový most
— Rozpočet na rok 2014
— Opravené koryto Nisy
— Víčka pro Aničku
— Silvestrovský běh
— Program kina a kalendárium
— Příloha: Toulání časem…

Žitavské kostely I 
Křížový kostel – Kreuzkirche

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 22. 1. 2014. 
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 11. 2. 2014.
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
23. schůze rady města
23. schůze rady města v roce 2013, konaná dne 11. prosince, se zabývala 
těmito záležitostmi:
— schválila projektový záměr města Hrádek nad Nisou a podanou žádost

o dotaci na projekt Snížení energetické náročnosti hasičské zbrojnice
Hrádek nad Nisou do operačního programu životní prostředí v rámci
prioritní osy 3, oblasti podpory 3.1, podoblasti podpory 3.1.1 – vý-
stavba a rekonstrukce zdrojů tepla a smlouvu o dílo mezi městem Hrá-
dek nad Nisou a firmou Energy Benefit Centre, a. s., kde předmětem
plnění smlouvy je zpracování a podání žádosti o dotaci na výše uve-
dený projekt za celkovou cenu 38 720 Kč vč. DPH

— schválila jako vítězného uchazeče pro veřejnou zakázku Revitalizace li-
pových alejí na hřbitovech v Hrádku nad Nisou, zadanou ve zjedno-
dušeném podlimitním řízení, dodavatele JIB, s. r. o., Brandýs nad La-
bem – Stará Boleslav za celkovou cenu 1 056 911 Kč vč. DPH

— schválila uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám uzavřeným
mezi městem Hrádek nad Nisou a obcemi Chotyně a Bílý Kostel ve věci
výkonu úkolů strážníků Městské policie v Hrádku nad Nisou vyplýva-
jících ze zákona o obecní polici, a to na území obce Chotyně, kterým
se mění doba trvání smlouvy do 31. 12. 2015 

— schválila nákup 3 500 ks permanentních vstupenek na sezónu 2014 
v ceně za 5 Kč/1 ks od společnosti Kristýna, a. s., a jejich vydávání 
poplatníkům uvedeným v čl. 2 odst. 1a) obecně závazné vyhlášky
města Hrádek nad Nisou č. 5/2012 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů na základě předložení potvrzení o za-
placení poplatku za odpad nejpozději do 31. 5. 2013 a současně
 předložení potvrzení o bezdlužnosti poplatníka vůči Městskému úřadu
v Hrádku nad Nisou

— schválila projektový záměr města Hrádek nad Nisou a opětovně po-
danou žádost o dotaci na projekt Snížení energetické náročnosti ZŠ 
T. G. M. v Hrádku nad Nisou do operačního programu životní pro-
středí v rámci prioritní osy 3, oblasti podpory 3.1, podoblasti podpory
3.1.1 – výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla

— vzala na vědomí předloženou nabídku subjektu FLEXI PROJEKT, s. r. o,
Praha-Smíchov na zpracování a podání žádosti o dotaci na projektový
záměr města Hrádek nad Nisou Zefektivnění svozu bioodpadu 
převážně z údržby zeleně za celkovou cenu 78 000 Kč (neplátce DPH)
a schválila podání žádosti o dotaci do operačního programu životní
prostředí v rámci prioritní osy 4, oblast podpory 4.1 – zefektivnění 
nakládání s odpady

— vzala na vědomí informaci o účasti města v projektu Krajinné struktury
v česko-saském příhraničí realizovaném organizací Čmelák – Společ-
nost přátel přírody, o. s., a schválila uzavření smlouvy o následné péči
a ukládá odboru OIaSM zajistit plnění této smlouvy po dobu 5 let

— rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu Oprava komu-
nikace Větrná v Hrádku nad Nisou vítěznému uchazeči firmě Eurovia
CS, a. s., za celkovou nabídkovou cenu 2 632 183 Kč včetně DPH

— schválila dodatek ke smlouvě o dílo s firmou Strabag na opravu 
pojízdné vrstvy v Lidické ulici, kde se mění původní cena za dílo 
z 1 280 059 Kč na 1 097 503 Kč včetně DPH 

— schválila dodatek ke smlouvě o dílo s firmou Strabag na opravu ulice
Zahradní, kde se mění původní cena za dílo z 825 663 Kč na 848 052 Kč
včetně DPH

— schválila doplatek ve výši 72 636 Kč včetně DPH firmě Strabag hrazený
z kapitoly osadního výboru Václavice na opravu komunikace ve Václa-
vicích

— schválila cenovou nabídku úpravy spojky Žitavská – Větrná předlože-
nou firmou Strabag za celkovou cenu 544 100 Kč včetně DPH

— vzala na vědomí cenovou nabídku firmy Energy Benefit Centre, a. s.,
Praha 6, na vypracování energetického auditu pro přípravu akce Sní-
žení energetické náročnosti budovy ZŠ Donín v celkové výši 36 300 Kč
včetně DPH

— vzala na vědomí cenovou nabídku firmy Energy Benefit Centre, a. s.,
Praha 6, na vypracování energetického auditu pro přípravu akce Sní-
žení energetické náročnosti budovy ZŠ praktická a MŠ Loučná v cel-
kové výši 33 880 Kč včetně DPH

— schválila změnu, převod dat a pořízení softwarového vybavení, resp.

aplikací: daně dávky pohledávky (DDP), pokladna (POK), evidence
obyvatel (EOB) a prohlížečka (EOV) s dodavatelem Gordic, spol. 
s r. o., Jihlava, za celkovou cenu 78 552 Kč s DPH při ceně ročních
 udržovacích poplatků 28 956 Kč s DPH provedenou z důvodu sjedno-
cení programového vybavení a zajištění finančních úspor (školení, 
udržovací poplatky), přímého a lepšího napojení na finančně-účetní
program městského úřadu, kompatibility datových přenosů a nutnosti
dobrého napojení na systémy veřejné správy.

10. mimořádná schůze rady města
10. mimořádná schůze rady města v roce 2013, konaná dne 18. prosince,
se zabývala těmito záležitostmi:
— schválila projektové záměry a podání žádostí o dotaci do podprogramu

Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce
2013 vyhlášeného ministerstvem pro místní rozvoj dle pořadí priorit
1. Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna 
2. Oprava mostu v ul. Na Hrázi 
3. Obnova odvodňovacího příkopu 

— schválila vyplacení finančního příspěvku na činnost Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Hrádek nad Nisou
ve výši 40 000 Kč z kapitoly Městský integrovaný záchranný systém – Ha-
siči Hrádek

— souhlasila s odkupem stávajícího mobiliáře výlepových plakátovacích
ploch za zůstatkovou cenu 30 000 Kč.

1. schůze rady města
1. schůze rady města v roce 2014, konaná dne 8. ledna, se zabývala těmito
záležitostmi:
— schválila uzavření objednávky v částce 10 000 Kč na zajištění prezentace

města při akci Nejúspěšnější sportovec roku 2013 (okres Liberec), 
formou partnerství s Deníkem VLP Vltava Labe Press (Liberecký deník)
za podmínek: poskytnutí 4 ks vstupenky, uvedení loga města na po-
zvánce k akci, videosmyčka s uvedením partnerů akce

— schválila projektový záměr a podanou žádost města Hrádek nad Nisou
o poskytnutí příspěvku ve výši 1 189 000 Kč (tj. 85 % z celkových nákladů
1 399 759 Kč) na projekt Úprava chodníků pro pěší a přechod pro chodce
ul. Generála Svobody do státního fondu dopravní infrastruktury, oblasti A
(akce na dopravní infrastruktuře zaměřené ke zvýšení bezpečnosti do-
pravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu
a orientace)

— schválila koupi zařízení – rolby pro úpravu ledové plochy, tovární značky
DEROL 99 P/D, rok výroby 2004, za celkovou cenu 225 000 Kč vč. DPH
od Městské společnosti sportovní a rekreační areály, Mladá Boleslav, 
formou splátkového kalendáře (4 splátky v roce 2014)

— schválila vítězného uchazeče v rámci výběrového řízení na pronájem
mobiliáře výlepových ploch a zajištění výlepu firmu RENGL, s. r. o., 
Liberec, kdy uvedená firma splnila podmínky výběrového řízení a výše
ročního nájmu na pronájem mobiliáře činí 36 300 Kč včetně DPH.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
11. zasedání zastupitelstva města
11. zastupitelstvo města v roce 2013, konané dne 18. prosince, se zabý-
valo těmito záležitostmi:
— schválilo prodej plynárenského zařízení s názvem Plynofikace lokality

Zlatá výšina v Hrádku nad Nisou – 4 RD firmě RWE GasNet, s. r. o., za
celkovou kupní cenu ve výši 176 055 Kč včetně DPH

— schválilo úplatný převod plynárenského zařízení Hrádek nad Nisou –
Dolní Suchá firmě RWE GasNet, s. r. o., za celkovou kupní cenu 412 610 Kč
včetně DPH

— schválilo obecně závaznou vyhlášku města Hrádek nad Nisou č. 2/2013
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

— schválilo obecně závaznou vyhlášku města Hrádek nad Nisou č. 3/2013
o místním poplatku ze psů

— schválilo 4. změnu rozpočtu města pro rok 2013 v celkové výši 
170 396 130 Kč

— schválilo podmínky pro uzavření smlouvy o poskytnutí kontokorent-
ního úvěru pro překlenutí nesouladu v rozpočtovém období 2014 ve
výši 6 mil. Kč 

— schválilo rozpočet města Hrádek nad Nisou pro rok 2014 v celkové výši
140 095 382 Kč

— schválilo přijetí dotace od Libereckého kraje na akci Obnova Immaculaty
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Nová tváfi Krist˘ny
Dokončení ze strany 1

Mezi návrhy je například plovárna s moly nad hladinou a dřevěnými
plochami pro odpočinek pod někdejší chatou plavčíka, skákací věže 
s rampami ve výšce 3 a 6,5 metru, umělý ostrov pro bouldering, dětské
hřiště, lavičky různých tvarů. Navržena je také nová podoba jižní pláže 
a „lesní domky“. Hodně příznivců by si jistě našly chatky plovoucí na
hladině jezera i zmíněný ostrov pro bouldering, neboli lezení po nízkých
skalách bez jištění. Běžně se provozuje nad žíněnkou, nad vodní hladi-
nou by ale šlo o ojedinělou atrakci. K procházkám by měla sloužit stezka
kolem jezera, která bude využívat tělesa hráze a na několika místech po-
vede nad hladinou jezera.

Jen z tohoto výčtu je patrné, že některé návrhy lze realizovat poměrně
snadno, u dalších to bude náročnější. A také to, že se nejedná o vize,
které by se kompletně realizovaly v krátké době. „Po deseti letech, kdy
se Kristýně věnujeme, jsme cítili, že je potřeba změna. Jsem rád, že s ní
přišli lidé nezatížení naším pohledem, a tak mohli přijít s něčím zcela
novým a dá se říci i nečekaným. Část z nápadů určitě budeme chtít 
realizovat,“ uzavírá Ing. Radek Petr, ředitel akciové společnosti Kristýna.

Pokud vás tedy zajímá, co vše se na hrádecké Kristýně připravuje, při-
jďte na den starosty, který se koná v pondělí 27. ledna od 17 h v multi-
funkčním sále Brány Trojzemí. Představeny budou nejen vize architektů
ze skupiny Mjölk, ale také akce tradiční i nové akce pro letošní sezónu.
Těšíme se jak na setkání s vámi, tak i na vaše komentáře, náměty a při-
pomínky jak k novým představám, tak i k dosavadnímu fungování areálu.

Vít Štrupl

ve Václavicích a bere na vědomí smlouvu o poskytnutí účelové nein-
vestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje ve výši 24 500 Kč 

— schválilo přijetí dotace na projekt Čištění odpadních vod Kopaczow
(PL) – Oldřichov na Hranicích (CZ) dle vydaného rozhodnutí Eurore-
gionálního řídícího výboru v rámci podpory přeshraniční spolupráce
2007–2013 mezi Českou republikou a Polskem 

— schválilo přijetí dotace na projekt Cyklotrasa v úseku Hrádek nad Ni-
sou - hraniční přechod do Polska dle vydaného rozhodnutí euroregi-
onálního řídícího výboru v rámci podpory přeshraniční spolupráce
2007–2013 mezi Českou republikou a Polskem.

ZaplaÈte za odpady do konce
kvûtna, dostanete 

permanentku na Krist˘nu
Dokončení ze strany 1

Obyvatelé města mají od roku 2012 ještě jednu možnost, jak ušetřit na
poplatku za odpad. Pokud se zapojí do tzv. Motivačního systému města,
který spočívá v třídění odpadů a jejich evidenci, sníží se jim roční popla-
tek podle množství vytříděného odpadu. Motivační systém se zatím týká
papíru a PET láhví. Zájemci si na radnici vyzvednou pytle a čárové kódy,
které se lepí na naplněné pytle. Vytříděný odpad se sváží jednou mě-
síčně, případně je možné jej odevzdat ve sběrném dvoře. Bonus, který se
odečte při dalším placení poplatku za odpad, činí 0,60 Kč za každý kg pa-
píru a 1,40 Kč za 1 kg odevzdaných PET láhví.

Podle obecně závazné vyhlášky je v Hrádku nad Nisou poplatek za od-
pady splatný do 30. června buďto najednou, nebo v několika splátkách. 

Pokud obyvatel města uhradí své závazky vůči úřadu o měsíc dříve,
tedy do 31. května 2014, a nebude vystupovat vůči úřadu jako dlužník,
může si zakoupit permanentku do areálu Kristýna ve výši 5 Kč. Úhradu
provede na pokladně městského úřadu a permanentka mu bude vydána
na finančním odboru, kancelář č. 23.  Vít Štrupl
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Novoroãní rozhovor se starostou
Dokončení ze strany 1
Před Štědrým byl předán do užívání sklad integrovaného záchranného
systému naproti hasičské zbrojnici a nové auto pro dobrovolné hasiče 
z Dolního Sedla. Z jiné dotace se podařilo instalovat varovný povodňový
systém, jak na Nise, tak i na Václavickém a Oldřichovském potoce. Vloni
byly také dokončeny bezbariérové úpravy domu s pečovatelskou službou
na Žitavské ulici, spočívající v provedení nového výtahu a rampy do Klubu
seniorů. Na Dolním Sedle byla po letech odkládání opravena hasičská 
nádrž, v Oldřichově parčík a poldr, ve Václavicích byla zateplena školka
a k ní vybudováno parkoviště, na Dolní Suché byla opravena komunikace
jak v Kančí rokli, tak i komunikace od bývalého obchodu směrem k bý-
valé škole. 
Výčet by ještě dlouze mohl pokra-
čovat, stále ale víme o dalších ak-
cích, které je potřeba připravit 
a v blízké budoucnosti realizovat.
Nemám pocit, že bychom se mohli
na radnici v dalších letech nudit.

Když jsme nyní vzpomněli
 loňské investiční akce, jaké
plánujete pro letošní rok?
Především je to dokončení zate-
plení budov školy T. G. Masaryka.
Zde usilujeme ještě o dotaci na
změnu vytápění, která by v bu-
doucnu měla přinést značné
úspory – chtěli bychom zde využít
tepelného čerpadla.

Pak je to již zmíněné dokončení
oprav v ulicích Větrná, Smetano -
va, Moskevská, Žižkova a U Kou -
paliště. Další akce pro tok 2014
jsou dány získanými dotacemi 
z různých zdro jů. Budou se revitalizovat lipové aleje na hřbitovech,
městský park v ulici Generála Svobody. Je připravena oprava střechy
nad sálem kulturního domu Beseda, cyklostezka podél Žitavské dostane
nový asfaltový povrch, takže jí dobře využijí i bruslaři, u mateřských 
školek na Oldřichovské, ve Václavicích a v Doníně se budou revitalizovat
zahrady a dětská hřiště. Souběžně se bude pokračovat i v úpravě za-
hrady u mateřské školky v Loučné. Čistě z městského rozpočtu se bude
opravovat střecha nad vstupním objektem na hřbitov na Liberecké ulici
a část zdí, dále střecha ZŠ Lidická včetně klempířských prvků. Připravují
se další opravy místních komunikací jak v Hrádku, Doníně, Loučné, tak 
i v okrajových částech, namátkou ulička na Oldřichovské ul., ul. Stará
okolo bývalých uhelných skladů (dnes firma VZV), máme projekt na
opravu ulice Strmá atd. Chceme vybudovat nový přechod pro chodce 
u mateřské školky v Doníně. Rádi bychom se také vrátili k čerpání fi-
nančních podpor ze Státního fondu dopravní infrastruktury a v letošním
roce realizovali opravu chodníku v ul. Gen. Svobody, v letech příštích
následně i prodloužení chodníku v Doníně, chodník ve Václavicích a na
Dolní Suché, stejně jako chodník do Oldřichova na Hranicích. Také 
budeme pokračovat i v opravách stávajících chodníků, které jsme začali
v loňském roce. Rádi bychom se také vrátili k „předpovodňovým“ revi-
talizacím obou našich sídlišť, kde v letošním roce se pokusíme požádat
o spolu financování 2. etapy revitalizace sídliště Pod tratí, ke které už,
právě z důvodu srpnové povodně roku 2010, nedošlo. Projektů, které
bychom rádi realizovali a které připravujeme jak do blízkého, tak i vzdá-
leného budoucna, je opravdu velká spousta.      

Nabízí se otázka, kde na to město vezme. Před volbami bývá v
řadě měst zvykem hodně budovat i za cenu zadlužení do dal-
šího volebního období. Jak je to v Hrádku?
Těší mě, že se v Hrádku daří financovat podobné investiční akce, aniž by
se město nezdravě zadlužovalo. U většiny akcí, do kterých se pouštíme,
je zajištěno spolufinancování z různých dotací. Na začátku loňského roku
se nám podařilo sloučit úvěry města v celkové výši asi 25 miliónů korun.
To nám pomohlo na úrocích a poplatcích v průběhu splácení těchto úvěrů
ušetřit 3,7 mil. Kč. Město si zároveň půjčilo 10 mil. Kč na vodovod 

a kanalizaci do ulic Souběžná a Dubová. Vše ostatní se daří financovat 
z běžných příjmů města. V loňském roce se město dokonce obešlo bez
čerpání kontokorentního úvěru, ze kterého se půjčují peníze v případě 
jejich dočasného nedostatku na běžném účtu.  V roce 2013 město hos-
podařilo s kladným hospodářským výsledkem a příjemným zůstatkem 
na svém účtu. Zadlužení města ke konci listopadu loňského roku dosáhlo
necelých 25 miliónů korun. Za dobré považuji, že se nám daří realizovat
projekty, které pomohou v budoucnu ušetřit za energie. V postupném
snižování energetické náročnosti budov chceme pokračovat, aktuálně
jsme požádali o dotaci na zateplení a změnu vytápění domu s pečova-
telskou službou v Nádražní ulici a o podporu energetických úspor v ob-

jektu hasičské zbrojnice. Současně
připravujeme i energetické audity
na další veřejné budovy, jakými
jsou objekt ZŠ Lidická i školy 
v Loučné a v Doníně tak, abychom
případně byli připraveni podávat
naše projekty do dalších výzev,
které věřím, že budou v novém 
plánovacím období EU 2014–2020
vypisovány. 

A vaše vize do ještě vzdálenější
budoucnosti?
Nápadů, co dělat v dalších letech,
máme spoustu. Chtěli bychom 
vybudovat zdravotnické středisko
v objektu bývalého Azylu, který
momentálně hyzdí centrum měs -
ta. Máme připravený projekt na
novou knihovnu ve dvoře multi-
funkčního centra, rádi bychom
 realizovali spolkový dům v tak-
zvané Šubrtově vile, tedy tam, kde

je dnes knihovna. Plánujeme zatraktivnění rekreačního areálu Kristýna.
Rádi bychom společně s městy Malého trojúhelníka dotáhli do konce
 realizaci mostu na Trojmezí. 

Část obyvatel by určitě uvítala třeba bazén nebo novou sokolovnu, kde
by byly tribuny pro diváky. Jenomže když se na to podíváme realisticky,
v našem okolí je hned několik bazénů v Liberci a v sousedním Německu.
Když plánujeme nové stavby, musíme také uvažovat o tom, co bude stát
provoz. A provoz bazénu by rozpočet města zatížil hodně. Alespoň
 rekonstrukci sokolovny ale připravujeme.

Řada věcí ale reálných je: vodovod v okrajových částech města, odka-
nalizování Oldřichova, které se aktuálně projektuje. Je také potřeba při-
pravit a realizovat postupnou obnovu a modernizaci veřejného osvětlení
v celém našem městě včetně okrajových částí.

Letos se bude aktualizovat strategický plán Hrádek 2015 do roku 2025.
Opět počítáme se zapojením široké veřejnosti a myslím, že výsledky nám
pomohou vize upřesnit.

Náš novoroční rozhovor byl zatím převážně o opravách, obno-
vách a revitalizacích, ať už minulých, nebo plánovaných. Chystá
se také něco nového například na poli kultury?
Jsem moc rád, že se nám podařilo znovu se dohodnout s Divadlem Járy
Cimrmana, které v Hrádku vystoupí 22. února. Chceme se vrátit k tradici
někdejších masopustů. Měli jsme za to, že se v Hrádku neslavily, ale po-
dařilo se najít zmínku o masopustech, které se konaly v třicátých letech
minulého století. První obnovený masopust připravujeme s Bránou Troj-
zemí a Vojanem na 1. března. A další novinkou bude slavnostní otevírání
hrádecké Kristýny, naplánované na 8. května. Samozřejmě se můžeme
těšit na Městské slavnosti a Bartolomějskou pouť nebo Hrádecké rockové
léto, dvě největší kulturní akce v Hrádku. Snad nic nezkazím, když již 
prozradím, že na slavnostech bude jedním z hlavních hostů ikona 
slovenského Elánu Vašo Patejdl s kapelou a na rockovém létě Divokej Bill.
Z pohledu města jsme samozřejmě připraveni podpořit každou dobrou
akci, kterou u nás chce někdo zorganizovat, ať už se jedná třeba o hrá-
decký triatlon, Bike Babí léto, nebo jakékoliv jiné akce místních spolků 
a sdružení, jejichž práce si maximálně vážíme.
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Upozornûní na zmûny 
v bezhotovostním placení 
poplatkÛ a pro uÏivatele 
motivaãního systému

S přechodem roku přešel Městský úřad v Hrádku nad Nisou na nový
účetní program. S tím je spojena změna variabilních symbolů přiděle-
ných jednotlivým plátcům. Tato změna se týká poplatníků, kteří prová-
dějí bezhotovostně platby za odpady, psy, pachtovné. Dotkne se i těch,
kteří využívají motivační systém sběru tříděných odpadů.

Žádáme poplatníky, kteří provádějí bezhotovostní úhrady zmíněných
poplatků, aby si vyžádali nový variabilní symbol pro další platby. Podle
variabilního symbolu je platba identifikována. Obracejte se, prosím, 
na paní Šafaříkovou, 1. patro vlevo, kancelář číslo 23, tel. 482 411 451.
Nejjednodušší cestou je požádat o nový variabilní symbol e-mailem na
safarikova@muhradek.cz.

Uživatelé motivačního systému by si měli co nejdříve vyzvednout
nové štítky s čárovými kódy. Pro výměnu štítků s čárovými kódy se obra-
cejte na p. Doleželovou, 2. patro vpravo, kancelář č. 39.

Varování pfied nesolidními
„kupci“ nemovitostí a dal‰ími
„v˘hodn˘mi“ nabídkami

Nejen v Hrádku nad Nisou se čas od času objevují ve schránkách lístečky
a inzerce s nabídkami na odkup nemovitostí typu „Hledám byt (dům)
ke koupi v této lokalitě“. Inzeráty ale často pocházejí od zástupců realit-
ních kanceláří.

Samozřejmě to nemusí být pravidlem, ale často se stává, že majitelé
nemovitostí podepíšou smlouvu o jejím prodeji a až později si uvědomí
její nevýhodnost. Smlouvy jsou ale často tvořeny tak, že se z nich lze jen
těžko vyvázat. Mnohdy za cenu dlouhého čekání nebo placení smluv-
ních kompenzací nebo pokut. Tím se mohou majitelé dostat do svízelné
životní situace, protože nemohou disponovat svým majetkem. Výjimkou
nejsou ani smlouvy, podle kterých může realitní kancelář automaticky
hýbat cenou. 

Jak „nenaletět“? Opatření jsou podobná jako v případě tzv. rychlých
půjček a podobných nabídek. Nevolat a nekontaktovat někoho, kdo si
do inzerátu nedá své jméno a e-mailovou adresu. Nikdy nic hned nepo-
depisovat na místě a okamžitě. Vždy si vzít čas na rozmyšlenou, i když
dotyčný naléhá a přesvědčuje o serióznosti. A konečně kontaktovat ně-
koho, komu věřím nebo o kom vím, že dané problematice alespoň okra-
jově rozumí. Kamaráda, známého, své děti, finančního poradce, ban-
kéře atd. – kohokoliv, kdo je schopen zodpovědně a nezávisle poradit.

Další upozornění se týká podvodného podomního prodeje, kon-
krétně prodejců vydávajících se za tzv. „Českou vodárenskou“. Taktiky
prodejců jsou nejen propracované, ale doslova nehorázné.

Například telefonicky kontaktují občana s tím, že se domluví na kon-
krétní čas nebo přímo zazvoní u domů či bytů. Mají průkazky s názvem
Česká vodárenská, opatřené fotografií a jménem. Vystupují velmi slušně
s tím, že jdou kontrolovat vodu. Mnoho občanů, zpravidla seniorů, sa-
mozřejmě kontrolu vody „České vodárenské“ umožní. Prodejci prove-
dou kontrolu vody a zjistí (jak jinak!), že je závadná. 

Poté informují občana, že mu musí nainstalovat čističku vody, kterou
bude muset mít každý, a to buď celý panelák, nebo celá ulice (bydlí-li 
v rodinném domě). Čističku vody prodávají za 15 tis. Kč, platbu chtějí
buď ihned v hotovosti, nebo na úvěr. Jsou i tak „ochotní“, že dojdou 
s občanem k bankomatu či na poštu vybrat hotovost. Kdo se „zdráhá“ 
a odmítá tuto zakoupit, namluví mu, že čističku si prostě zakoupit musí,
jinak se mu zvýší měsíční platba za nájem či energie. 

Proto znovu upozorňujeme, že v Hrádku nad Nisou platí zákaz po-
domního i pochůzkového prodeje. Pokud vás tedy obtěžují podomní
prodejci nabízející lacinější energie, telefonování, „výhodné“ zboží,
lepší zdravotní pojišťovnu a mají pro vás další neodolatelné nabídky,
vězte, že porušují nařízení města a v takovém případě se můžete obrá-
tit např. na městskou policii (tel.: 602 345 966) nebo Policii ČR (tel.: 
724 301 604), aby zjednala nápravu.

Úleva za ãipování psa
Od loňského roku jsou majitelé psů v Hrádku nad Nisou povinni nechat
svého psa trvale označit čipem. Město tím sledovalo dva cíle: usnadnění
identifikace zaběhlých psů a založení precizní databáze psů s vazbou na
jejich povinné přihlášení. Chovatelům město v loňském roce čipování
kompenzovalo úlevou na poplatku za psa ve výši 200 Kč.

Podle nově schválené vyhlášky je možné tuto úlevu uplatnit i v roce
následujícím po očipování psa. Vzhledem k ceně úkonu okolo 400 Kč tak
celková úleva poskytnutá podle nové vyhlášky aplikaci čipu prakticky
zcela kompenzuje. 

Podle nové vyhlášky jsou zároveň od poplatku osvobozeni chovatelé
záchranářských plemen.

Termín splatnosti poplatku za psa zůstává stejný: je jím 31. květen.
Pouze pokud poplatek přesáhne 500 Kč, je možné si jej rozložit do dvou
splátek, do 31. května a do 30. září.

Celníci a pa‰eráci v Trojzemí
Po dvou letech skončila v Bráně Trojzemí výstava věnovaná hlavně vam-
pýru Tobiášovi a jeho době. Samotné Tobiášovy ostatky v Bráně Troj-
zemí budou vystaveny i nadále. Druhá část výstavy v patře multifunkč-
ního centra ale bude v březnu nahrazena novou expozicí, jejíž příprava
již půl roku intenzívně probíhá.

Téma nové dlouhodobé výstavy je opět typické pro náš region. Pašo-
valo se zde odpradávna, bez ohledu na to, jaký režim zrovna panoval, 
a pašuje se dodnes. Měnil se ale sortiment pašovaného zboží a také 
důvody k jeho nelegální dopravě přes hranice. Nová výstava bude 
vyprávět o postavách z obou stran pomyslné barikády: pašerácích i cel-
nících. Ukáže, jak se v Trojzemí měnily hranice, jakým způsobem byly
střeženy, kde se nacházely celní budovy. Dalším tématem budou cesty
používané pro spojení s okolním světem i ty, které rádi využívali hlavně
pašeráci. A konečně to budou konkrétní příběhy z období posledních
století, kterých se podařilo z nejbližšího okolí Hrádku nashromáždit 
poměrně hodně.

Díky průzkumu okolních archívů v Čechách i Německu se podařilo
najít řadu dosud nepublikovaných informací. V listopadu proběhlo set -
kání s veřejností věnované hlavně osobním zkušenostem s pašo váním. 

Nová výstava Celníci a pašeráci v Trojzemí vzniká opět ve spolupráci
s městskými muzei v Žitavě. Otevřena bude v neděli 23. března. Ještě
před její vernisáží se ale můžete těšit na 11. března na setkání věnované
minulosti a současnosti pašování, na kterém bude představeno i to, co
se na výstavu nevejde.

Příprava výstavy je podpořena z prostředků Evropské unie v rámci 
Evropského fondu pro regionální rozvoj za podpory prostřednictvím 
euroregionu Nisa.

Navrhnûte své kandidáty
Vážení spoluobčané, upozorňujeme vás, že můžete zasílat své návrhy na
udělení ocenění městem Hrádek nad Nisou za rok 2013. Ocenění může
být uděleno za výjimečné aktivity, které v loňském roce přinesly pro-
spěch městu a jeho občanům v různých oblastech jejich života. Dalším
oceněním je pak Sportovec roku 2013.

Návrhy mohou podávat občané i spolky či jiné právnické osoby na
Odboru dotací a kultury, případně v podatelně Městského úřadu 
v Hrádku nad Nisou nebo elektronicky na e-mailovou adresu 
matuskova@muhradek.cz. Termín odevzdání je 27. leden 2014 do 12 h. 

Návrh musí obsahovat jméno a příjmení navrhovaného kandidáta,
název právnické osoby nebo kolektivu, adresu bydliště nebo sídla navr-
hovaného kandidáta, obor činnosti, resp. oblast, v níž je udělení ceny
města kandidátu navrhováno, podrobné zdůvodnění nominace a iden-
tifikaci s kontaktem a podpisem navrhovatele.

Z kandidátů bude vybírat rada města.
Ocenění bude předáno při Společenském večeru 1. února 2014.

VÝZVA
Máte doma předměty, které souvisí s pašováním? 

Může to být oblečení z dob NDR, plechovky od kávy, staré obaly od sacharinu,
staré katalogy ze „západní Evropy“ apod. Pokud ano, budeme rádi, 

když je na chystanou výstavu v Bráně Trojzemí zapůjčíte.
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Dal‰í krok pro bezpeãnost 
obyvatel Hrádku nad Nisou

Neobvyklý vánoční dárek získali obyvatelé Hrádku nad Nisou a hasiči 
z Dolního Sedla. V pátek 20. 12. 2013 byl předán do užívání protipo-
vodňový sklad včetně vybavení a stanových hal pro jeho rozšíření a také
nový hasičský vůz Iveco Daily 50C17V pro jednotku SDH z Horního Sedla.

V prosinci skončil společný přeshraniční projekt měst Hrádek nad 
Nisou a Zittau Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod
Hrádek n. N. – Zittau, který přispěl k bezpečnosti obyvatel především 
vybudováním dvou protipovodňových skladů v obou partnerských 
městech. 

Již dříve byly v rámci tohoto projektu pořízeny kamery, které sledují
hladinu řeky, na které byly nedávno dokončeny rozsáhlé úpravy vod-
ního koryta a komunikační technika, která umožní rychlejší komunikaci
jak s českými, tak přeshraničními partnery.

Technické vybavení skladu IZS doplnily z projektu i elektrocentrály 
a vysokozdvižný vozík. Potřebu těchto věcí ukázaly povodně 2010,

stejně tak jako potřebu stanových hal pro příjem a výdej humanitární
pomoci a technického zázemí, které budou stavěny v případě potřeby
vedle skladu.

Německý partner provedl úpravy v rámci projektu v zátopovém
území poblíž bodu Trojzemí, obdobně jako český partner vybudoval
sklad IZS a rozšířil vozový park hasičů o novou techniku. 

Celkové náklady obou partnerů činily v rámci projektu částku asi 
487 000 eur (česká strana). 

Spolupráce partnerských měst v oblasti bezpečnosti pokračuje i na-
dále. V rámci projektové skupiny Bezpečnost v regionu Trojzemí, jejímiž
členy jsou zástupci svazku měst Malý Trojúhelník Bogatynia – Hrádek
nad Nisou – Zittau a přilehlých měst a obcí, je tématu ochrany před po-
vodněmi věnována velká pozornost, o čemž svědčí i ocenění eurore -
gionu Nisa, které tato města získala za spolupráci v oblasti bezpečnosti.

Hedvika Zimmermannová
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Více než deset let se hovoří o stavbě mostu, který by propojil tři břehy
na česko-německo-polské hranici na Trojmezí. V roce 2006 dokonce 
proběhl v Žitavě workshop studentů žitavské a liberecké vysoké školy,
při kterém vznikaly návrhy mostu. Od té doby se ale přípravy výstavby
moc dopředu nepohnuly. A to by se nyní mělo změnit.

Během pětidenní práce vzniklo v roce 2006 sedm návrhů, ze kterých
vybírala ten nejlepší komise složená z architektů a zástupců měst Hrádek
nad Nisou, Žitava a Bogatynia. Vítězný model vytvořili studenti Michael

Erbe, Jörg Menzel a Martin Richter. Navrhli most ve tvaru kruhu 
umístěný nad soutokem Nisy a Oldřichovského potoka. Vrchní část
mostu měla být podle tohoto návrhu otočná, což by stavbu učinilo tu-
risticky zajímavější. 

„O otočném mostě neuvažujeme, protože taková stavba by byla
hodně drahá. Návrh z roku 2006 ale dozná ještě dalších
změn, aby bylo reálnější, že se nám na stavbu podaří zajistit
financování,“ říká starosta Hrádku nad Nisou Josef Horinka.

Přípravy potřebné dokumentace se nyní podle Josefa Ho-
rinky ujme česká strana, která na projektovou přípravu vy-
užije finanční podporu Evropské unie. Připraveny jsou nové
návrhy, na kterých most není usazen přímo nad středem řeky,
ale více nad českým a polským územím. To by mělo stavbu
zásadním způsobem zlevnit.

„Chceme, aby projektová dokumentace byla připravena
nejpozději ve chvíli, kdy budou vyhlášeny první výzvy 
v rámci nového plánovacího období Evropské unie
2014–2020. Jedním z důvodů, proč přípravy dosud moc 
nepokročily, byla nejistota, zda se podaří zajistit na stavbu 
financování. Dosud totiž nebylo možné žádat o podporu na
trojstranné projekty. To by se ale s novým plánovacím obdo-
bím mělo změnit. Chceme být připraveni první na startu,“
odhodlaně říká Josef Horinka.

V listopadu se také uzavřel osud tzv. Nebeského mostu,
který spojoval nedaleko Trojmezí německý a polský břeh.
Ještě před třemi roky se tudy mimořádně přecházelo při slav-
nosti Společnou cestou. Vloni na podzim byl ale most zbou-
rán. Dnes ho připomínají nově upravené břehy na obou stra-
nách hranice a patník, jehož horní stěna je ve výšce, kam 
v srpnu 2010 dosahovala hladina řeky, valící se do Žitavy.

Vít Štrupl

Za jak dlouho se projdeme 
po kruhovém mostû?
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Ač z Hrádku, přesto hejtman Libereckého kraje Martin Půta nevynechal
„své“ město z pravidelného setkávání se zastupiteli měst a obcí a jejich
obyvateli. Při jubilejním desátém putování v roce 2013 navštívil nově 
zateplenou školku ve Václavicích, dokončené opravy ulic Dubová a Sou-
běžná a pět hrádeckých firem. 

Už v 8 hodin ráno to byl výrobce sportovního oblečení, společnost
Mirka Sport, následovaly největší hrádecké podniky v průmyslové zóně
na Oldřichovské ulici: výrobce inkontinenčních pomůcek DryLock Tech-
nologies, která je zároveň nejmladší firmou v průmyslové zóně, KSM
Castings, vyrábějící hliníkové odlitky, Tristone, výrobce gumových hadic
pro automobilový průmysl, a konečně Eftec, zaměřený na výrobu těs -
nicích a ochranných plastových tmelů, používaných rovněž při výrobě
automobilů.

Příjemným zjištěním bylo, že navštíveným hrádeckým firmám se daří
bez ohledu na to, jak statistici neustále zveřejňují nepříznivá čísla 
o vývoji ekonomiky. Příznivě vidí i svou budoucnost. Dobře se uchytila
společnost DryLock, která jako jedna z mála v průmyslové zóně nevyrábí
pro automobilový průmysl.

Po obědě se starosty okolních obcí se hejtman spolu se starostou 
a místostarostou města setkali se seniory v Klubu důchodců. Následo-
vala tříhodinová návštěva v Bráně Trojzemí: nejdříve se zastupiteli města
a potom ještě dvě hodiny s veřejností. Řeč byla o středním školství v Li-
bereckém kraji, budoucnosti řemeslných oborů, osudu chátrající bu-
dovy hrádeckého nádraží, neudržované trati přes Polsko, financování
domovů důchodců a o dopravní obslužnosti.

Hejtman se s Bránou Trojzemí rozloučil položením další postavy do
vznikajícího hrádeckého betléma.

Hejtmanský den skončil u hasičárny slav-
nostním předáváním skladu integrovaného zá-
chranného systému, vysokozdvižného vozíku 
a nového hasičského vozidla. Vít Štrupl

Pfiedvánoãní Hejtmansk˘ den 
probûhl v Hrádku
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Více než rok trvaly práce na obnově toku Lužické Nisy v Hrádku nad Ni-
sou. Začaly v září 2012, vloni v říjnu byly dokončeny. Ještě před Vánoci
proběhlo slavnostní předání díla.

V Hrádku nad Nisou se upravovala většina z 5,5 km dlouhého úseku
od Trojmezí po hranici města se sousední Chotyní. Odstranění povod-
ňových škod ze srpna 2010 si v tomto úseku vyžádalo bezmála 69 mili-
ónů korun. Investorem akce byl podnik Povodí Labe, který využil dotace
z Ministerstva zemědělství.

Škody po extrémní povodni před třemi roky byly v nejkritičtějších
 místech odstraňovány ihned. Systematické opravy ale začaly až s dvou-
letým zpožděním. Na základě rozsahu škod jen v působnosti podniku
Povodí Labe bylo sestaveno 42 stavebních akcí s odhadem nákladů více
než 1,5 miliardy korun. Žádosti o dotace byly podávány postupně.
 Obnova v Hrádku nad Nisou přitom patřila mezi tři největší akce, co se
finančního objemu týče. 

Obnova řešila zkapacitnění úseků, které byly při povodních nejpro-
blémovější, sjednocení podélného sklonu dna a samozřejmě zajištění
stability opevnění břehů. Byly obnoveny břehové zdi, opatřené kamen-
ným obkladem, většina břehů byla opatřena kamennou rovnaninou  
a těžkým kamenným záhozem, který má zabránit nestabilitě břehů v pří-
padě další velké vody. Celkem bylo v Hrádku vybudováno 544 metrů zdí
ve výšce od 2,0 do 3,3 metru.

Pouhá čísla mohou být pro někoho nudná, jiného ale může objem
prací a materiálu překvapit: použitý kamenný zához z kamenů o hmot-
nosti alespoň 500 kg má objem 29 248 m3, dalších 5 835 m3 kamene

bylo použito kamennou rovnaninu na březích. Do železobetonových 
základů, zdí a říms bylo použito 2 225 m3 betonu. Na obklady zdí pak
ještě 286 m3 kamene. Jelikož probíhalo i kácení stromů, byla součástí
obnovy toku i náhradní výsadba.

Zbývá si přát, aby opevnění břehů co nejdéle vydrželo a pokud
možno aby nemusela být zkoušena jeho pevnost. A aby voda v řece ne-
rušeně tekla až do moře tudy, kudy má.

Koryto LuÏické Nisy v Hrádku bylo
slavnostnû pfiedáno
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Již počtrnácté se v sobotu 11. ledna 2014 uskutečnilo na hrádecké Kris-
týně novoroční přátelské setkání k výměně zkušeností a diskusi o spolu-
práci ve vzdělávání v Trojzemí Nisa. 

Dvacet pět přátel vzdělávání ze tří států česko-německo-polského
Trojzemí se sešlo tradičně na hrádecké Kristýně k neformální diskusi 
o spolupráci. Při novoročním přípitku k přivítání účastníků ocenil sta-
rosta Hrádku nad Nisou Josef Horinka přínos těchto novoročních setkání
pro příhraniční spolupráci a pro spolupráci obcí s Libereckým krajem 
v oblasti vzdělávání a také pro navazování kontaktů přinášejících inspi-
raci pro spolupráci organizací a jednotlivců.

V úvodu k volné diskusi stručně připomenul organizátor novoročních
setkání Jiří Týř jejich historii. V roce 2001 zde byl iniciován mezinárodní
seminář Prevence v Trojzemí, na kterém se pak za přispění Česko-ně-
meckého fondu budoucnosti a Nadace Friedricha Eberta sešli pedago-
gové čtyř okresů nového Libereckého kraje, aby se saskými přáteli 
porovnali a prodiskutovali přístupy k prevenci sociálně patologických
jevů. V roce 2003 se opět na Kristýně setkali přátelé Lužických Srbů, což
vedlo ke vzniku projektu Lužice a EU. V dalších létech se účastníci 
setkání věnovali vznikajícímu Centru vzdělanosti Libereckého kraje
(CVLK) a zahájení spolupráce českých a polských středních odborných
škol v Trojzemí. Tehdy začala i spolupráce se vzdělávací agenturou 
Pontes ze St. Marienthalu, pro kterou je dnes CVLK jedním z partnerů na
české straně. V posledních dvou létech iniciovala novoroční setkání kon-
ferenci o kvalitě vzdělávání na hradu Grabštejně a konferenci o technic-
kém vzdělávání v euroregionu NISA, jejímiž hosty a spolupořadateli byli
i přátelé z Pontes.  

V následující neformální debatě zazněly další zkušenosti, myšlenky 
a náměty pro pokračování spolupráce ve vzdělávání v Malém Trojzemí,
euroregionu Nisa a Libereckém kraji. 

Eva Bartoňová, náměstkyně ministra školství a předtím např. i histo-
ricky první náměstkyně hejtmana pro školství Libereckého kraje, 
připomenula význam vzdělávání a mezinárodní spolupráce pro bu-
doucnost. Vedle práce organizací ocenila i význam různých forem osob-
ních kontaktů a setkávání lidí z různých organizací a zemí. Mnoho věcí
se dost často podstatně mění, a proto je potřeba umět si najít čas na 
jejich projednání, nalezení shody a sladění postupů. Nemělo by se 
stávat, aby pro jednu změnu zapadaly dobré myšlenky a dobrá práce 
z minula.  

Luděk Vele, operní pěvec a chotyňský patriot, tato slova potvrdil 
poznámkou, že svého prvního novoročního setkání o vzdělávání se
kdysi účastnil s určitým otazníkem. Brzy se ukázalo, že setkávání něco
přinášejí. Například setkání s řediteli středních odborných škol umožnila
přispět ke zvelebení hradu Grabštejna. Proběhla a probíhá tu ve spolu-
práci českých a německých učitelů a žáků středních odborných škol
technicky i řemeslně náročná rekonstrukce historického altánu a zřízení
vnitřního i vnějšího osvětlení hradu. Není to jen ledajaká práce a školy
při ní ukázaly schopnost vyhovět přísným požadavkům památkářů. Na
tuto práci jsou hrdí i žáci z německé partnerské školy. Stalo se, že ně-
mecký žák dovedl při rodinném výletě do Čech své rodiče podívat se na
ten altán, na kterém na Grabštejně pracoval. 

Zdeněk Krabs, ředitel liberecké Střední odborné školy, Gymnázia 
a nově i Mateřské školy Na Bojišti, se zmínil, že vedle bohaté hlavní čin-
nosti jeho škola zpřístupňuje své dílny i žákům základních škol. Na
hradu Grabštejně učitelé a žáci jeho školy instalovali část vnitřního
osvětlení a nyní pracují na vnějším osvětlení. Není to jen klasická elek-
trikářská práce. Vnější osvětlení je mechanicky konstruované i z kova-
ných prvků, které je podle památkářů nutné vyrobit tradičním způso-
bem. V příhraniční spolupráci se škole podařilo získat pozici stálého
smluvního dodavatele servisních prací pro jednu z žitavských doprav-
ních firem. Vedle finančního přínosu je tu i zdokonalování se v jazyce
příhraničního partnera pro obě strany. 

Michael Canov, starosta blízké Chrastavy a učitel chemie, mluvil 
o historii fungování středních škol v Chrastavě. Kdysi tam bylo i gymná-
zium, které se pak přesunulo do Frýdlantu. Mnoho let byla v Chrastavě
známá učňovská škola tehdejšího Elitexu, která kvalitně připravovala
učně pro technické profese. To vše už dávno není. Zájmem Chrastavy 
i obyvatel okolních měst a obcí je pokusit se nad tím vším znovu zamy-
slet. Z hlediska menších měst a obcí by totiž optimalizace školství 
neměla znamenat jen redukci počtu škol.  Jde tu i o jejich kvalitu a do-
stupnost pro žáky a zaměstnavatele.

Josef Růžička, nezávislý publicista, a Jiří Langer, tiskový mluvčí Libe-
reckého kraje, ocenili, že impulsy z novoročních setkání vedly k hmata-
telným praktickým výsledkům a přispívají i k větší shodě mezi pedagogy
a regionálními politiky a k informovanosti veřejnosti o problematice
vzdělávání.

Josef Šorm, ředitel liberecké Střední průmyslové školy strojní a elek-
trotechnické a Vyšší odborné školy, už tradičně připomněl význam pod-
pory technického vzdělávání pro vzdělanost a zaměstnatelnost obyvatel
kraje. I jeho škola k tomu motivuje nejen své budoucí žáky. Ve spolu-
práci s Technickou univerzitou Liberec se SPŠE partnersky podílí na práci
tzv. Dětské univerzity. Vedle toho SPŠSE pořádá například tzv. Soboty 
s technikou. Jejich kapacita 80 míst je vždy v předstihu plně využita. 

Regina Gellrich, ředitelka marienthalské vzdělávací agentury Pontes
(mosty), se nejprve zmínila o už šestileté spolupráci Pontes s lidmi a or-
ganizacemi v Malém trojúhelníku, s Centrem vzdělanosti Libereckého
kraje a dalšími organizacemi na české i polské straně. Spojuje nás
mnoho potřeb a zájmů. V mnohém jsme pokročili a mnohé nás ještě
čeká. Celoživotní motivace lidí k technickému vzdělávání a jeho úroveň
je jedním z aktuálních témat i v Německu. Pro matematiku, přírodní
vědy a technickou výchovu dětí v předškolním věku je v Německu 
zřízena nadace Dům malých vědců, s níž je možné navázat spolupráci.
Na překonávání jazykových bariér u dětí od předškolního věku pracuje
už druhým rokem žitavské česko-německo-polské sdružení Trilingo, je-
hož trojjazyčné omalovánky a další publikace jsou oblíbené. Aktivity
sdružení Trilingo využívají i děti hrádeckých škol a školek. 

Pavel Farský, místostarosta Hrádku nad Nisou, se nejprve zmínil, jak
moderní doba mnohdy ochuzuje děti o zážitky například z vlastnoruč-
ního vyrábění. Dnes lze mnoho věcí velmi jednoduše koupit a kutilství 
a zážitků z něho u dětí ubývá. Jako další problém vzdělávání zmínil
snadnost přístupu žáků ZŠ do středních škol. Mizí tím část motivace 
k učení na základních školách i motivace k celoživotnímu vzdělávání.
Některé děti pak třeba ani střední školu nedokončí a těžko pak nacházejí
uplatnění. Měli bychom tedy víc působit na motivaci dětí vzít svůj osud
do vlastních rukou, a to přinejmenším od základní školy.

Tomáš Princ, ředitel liberecké Střední školy strojní, stavební a do-
pravní, zmínil ohlasy dodnes přicházející z české i německé strany k re-
konstrukci historického altánu na Grabštejně, na níž spolupracovali naši
a němečtí tesařští učni z Brandenburgu. Pomoc této střední školy rekon-
strukcím hradu Grabštejna s mezinárodní účastí bude proto pokračovat. 

Martin Půta, hejtman libereckého kraje, potvrdil, že i ve vzdělávání
jde o společné věcné hledání nejsprávnější cesty nalezené na základě di-
alogu. Cesty bez ukvapených změn a také např. bez zaměňování ob-
sahu pojmů optimalizace a harmonizace školské soustavy. Vzdělanost
lidí je podmínka budoucí prosperity a Liberecký kraj bude o jeho kvalitu
průběžně pečovat. Nejde to bez diskuse, během níž objeví problémy,
které je nutné řešit. Diskutovat tedy bude co i na příštím novoročním se-
tkání.

Partnery letošního novoročního setkání na Kristýně byli kromě hrá-
deckého starosty Josefa Horinky také Martin Ditrich, ředitel CVLK, Alena
Losová, radní pro školství Libereckého kraje, Josef Šorm, ředitel SPŠSE-
aVOŠ Liberec, a Tomáš Princ, ředitel SŠSSD Liberec.

O vzdûlávání a pfieshraniãní spolupráci
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Po roční pauze a loňském sbírání zkušeností nového pořadatele se letos
na start Silvestrovského běhu postavilo opět více než sedm desítek 
závodníků v kategoriích od batolat po veterány nad 50 let. Stejně jako 
v loňském roce přálo počasí, které připomínalo spíše duben roku 2013
než prostředek zimy.

Letošní ročník Silvestrovského běhu doznal dvou drobných změn.
Jeho trať nově vedla po hrázi před vstupem do areálu a využila i zatrav-
něnou plochu pod hlavní hrází. Hlavně ale dostali dospělí běžci na 
výběr mezi tratí dlouhou 3 600 nebo 7 200 metrů. Když už do Hrádku
váží cestu z Liberce i vzdálenějších koutů, ať to stojí za to! Ostatně to, že
si někdo zvolí tu těžší cestu k výsledku, není mezi sportovci nic výjimeč-
ného. I mezi dětmi se našlo několik takových, které se po závodě ve své
kategorii vydaly ještě na delší trať se staršími soupeři.

Vítûzové jednotliv˘ch kategorií:
Batolata (do 2 let) 50 m Sebastian Svoboda 
Předškoláci (3–5 let)  100 m Tereza Zelenková 
Žákyně mladší (6–10 let)  400 m Kristýna Šmahelová 
Žáci mladší (6–10 let) 400 m Ondřej Čermák
Žákyně starší (11–15 let)  1 800 m Tereza Kolenová 12:31
Žáci starší (11–15 let) 1 800 m Martin Semerád 6:50
Dorostenci (16–17 let) 3 600 m Jakub Podzimek 15:22
Ženy (18–39 let)  3 600 m Lucie Müllerová 14:07
Muži (18–39 let)  3 600 m Jan Větrovský 15:10
Ženy (40–49)  3 600 m Vladimíra Tomšová 23:19
Muži (40–49)  3 600 m Václav Janeček 17:44

Ženy (50+) 3 600 m Kateřina Nohýnková 18:08
Muži (50+)  3 600 m Milan Ševčík 17:51
Ženy (18–39 let)  7 200 m Jana Farská 35:48
Muži (18–39 let) 7 200 m Petr Lajtkep 25:45
Muži (40–49)  7 200 m Jiří Zelenka 31:02
Muži (50+)  7 200 m David Brož 37:38

Akci finančně podpořilo město Hrádek nad Nisou, Sparkasse Oberlau-
sitz–Niederschlesien, V.Z.V. Směnárna a fa Zdeněk Vacátko. Děkujeme.

Silvestrovsk˘ bûh opût láká na Krist˘nu

Silov˘ ãtyfiboj uÏ má
dlouhou tradici

V době, kdy se řada lidí honí za dárky, úklidem a dalšími přípravami
na Vánoce, se v Hrádku již 23 let koná silový čtyřboj, často bez po -
všimnutí. V tělocvičně Základní školy Lidická jej pořádá oddíl kulturis-
tiky. Letos se do souboje pustilo 10 kluků ze tří hrádeckých škol. Sou-
těž je každoročně součástí dlouhodobé přípravy na Mistrovství České
republiky v kulturistice a fitness v kategorii mladšího a staršího do-
rostu. 

Letos z klání vyšel vítězně Martin Poláček před Ondrou Horváthem 
a Romanem Čermákem.

Odpoledne vystřídali v tělocvičně mladší ročníky dospělí. Letos již 
posedmé se uskutečnila soutěž Benč. Vyhrál Martin Fořt před Radkem
Bergmanem, Štefanem Šotterem a Sašou Asaulyakem.
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Víãka pro Aniãku
Děkujeme všem občanům Hrádku nad Nisou, kteří se zúčastnili v loň-
ském roce sbírání plastových víček od nápojů a tím přispěli na akci Víčka
pro Aničku. K 30. listopadu 2013 byla sbírka ukončena a k tomuto datu
bylo celkem občany Hrádku nad Nisou nasbíráno 300 kg plastových 

víček. V základní škole 
v Mníšku u Liberce se na-
konec sešlo ze všech míst
1 260 kg plastových víček.

Na účet Aničky Jure-
nové bude celkem při-
psána peněžní částka ve
výši 8 190 Kč.

Děkujeme tímto firmě
EDYMAX Holding, a. s.,
která zaplatila převoz
všech víček z Mníšku u Li -
berce do výkupny v Brně,
a poděkování patří také
firmě Severočeské komu-
nální služby, s. r. o., že
poskytla své pracovníky 
i přepravní vůz.

Hrádeck˘m maÏoretkám 
se opût zadafiilo

Dne 30. listopadu se vypravilo celkem 8 našich děvčat na twirlingovou
soutěž Liberecký pohár. Byl to velice dlouhý den, protože soutěž začala
už v 8 h ráno a skončila v půl osmé večer, ale o to větší byla radost 
z výsledků. Pouze jedna z dívek si nepřivezla domů medaili, ale ani ona
nemusela být smutná, protože skončila na krásném 4. místě. Veronika
Bartůňková, Veronika Lorenzová a Denisa Fejksová vybojovaly zlaté 
medaile v sólových disciplínách. Ve dvojicích soutěžily Tereza Sabelová
a Tereza Kalfeřtová, Kristýna Šmahelová a Anna Jirkalová, obě dua si 
přivezla medaile stříbrné. Moc děkujeme jejich trenérkám Veronice 
a Denise, které jim pomohly s přípravou sestav.

V současné době se tato skupina děvčat a Vojta Slezák chystají na mi-
strovství republiky v twirlingu, které se uskuteční 1.–2. února v Mohel-
nici. Držíme palce, ať se vám na soutěži daří.

Lenka Palasová

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

polečenskápolečenská
rubrikarubrika

Životní výročí
Občanům, kteří v měsící prosinci 2013
oslavili významné životní jubileum, srdečně blahopřejeme.

70 let Marta Weisenpacherová 
80 let Drahomíra Váňová
81 let Věra Uhrová
82 let Josef Echtner 
83 let Vítězslav Žák
85 let Alfred Maier 
86 let Josef Ručka, Edeltraut Benešová 
88 let Irenka Špalková, Anna Bačáková,

Marie Portová 
91 let Vlasta Strnadová
92 let Josef Horák, Vlasta Kaprasová

Marie Zimová, matrikářka



151. ãíslo, leden 2013
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