
Tucet témat pro rok 2016
Na přelomu roku se většinou bilancuje. Pro spoustu lidí je navíc Nový rok spojen s přijetím nějakého
předsevzetí. Pojďme se společně se starostou města Josefem Horinkou podívat ani ne tak na předsev-
zetí, jako spíše na to, co nás v nejbližších měsících čeká v našem městě. A také na to, co se připravuje
v horizontu několika málo let.
V posledních letech se ve městě každým rokem realizovaly poměrně náročné investiční
akce. Co nás tedy čeká v roce 2016?
Zásadním cílem pro letošní rok je dokončení investičních akcí zahájených v roce 2015. To znamená
dokončení projektu snížení energetických úspor budovy základní školy v Loučné, dokončení některých
detailů zahrad v MŠ Loučná a MŠ Liberecká, dokončení energetických úspor hasičské zbrojnice a do-
končení rekonstrukce mostku v ulici Na Hrázi.

Pokud jde o nové investiční akce, ještě před koncem roku jsme podali žádost o dotaci na Ministerstvo
pro místní rozvoj na třetí etapu revitalizace sídliště Liberecká, kde by se měly dokončit povrchy komu-
nikací v dolní části sídliště, počítá se s vybudováním chodníku od ulice Liberecká podél garáží k Ruské
vile, v projektu je rozšíření zeleně, dětských hřišť. Rozpočtové náklady jsou 8 mil. Kč, žádáme o dotaci
4 mil. Kč. A věřím, že veřejnou soutěží se náklady ještě sníží.

V letošním roce budeme žádat ještě o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na rekonstrukci
chodníku na Liberecké ulici po pravé straně – při cestě nahoru zhruba od úrovně prodejny elektra po
restauraci Barandov. V druhé žádosti budeme usilovat o peníze na prodloužení chodníku v Doníně od
mostu U Nývltů až na hranici katastru se sousední Chotyní po levé straně komunikace.

Realizace dalších plánů závisí na tom, jak uspějeme s podanými žádostmi o dotace. Projekt Paměť
v krajině zahrnuje rekonstrukci kapličky na Uhelné, pořízení kopie morového sloupu na náměstí a res-
taurování soch a křížové cesty v okolí kostela sv. Bartoloměje. Projekt 4 města zachraňují přes hranice
by zásadně zlepšil vybavení hrádeckých hasičů. Připravujeme rozšíření veřejného sociálního zázemí
DK Beseda, na které už je připraven projekt. Rádi bychom podali žádost o dotaci na Ministerstvo škol-
ství na rekonstrukci podlahy v sokolovně. Na Ministerstvo kultury jsme podali žádost o dotaci na sanaci
a rekonstrukci krovu nad restaurací Camelot. Pokračování na straně 3

V lednovém čísle:
— Městský kamerový systém
— Den silových sportů
— Rozpočet města
— Hrádecký advent a Vánoce
— Blíží se Masopust

Příloha: Toulání časem…
Staré gymnázium –
Altes Gymnazium

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. 2016.
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 10. 2. 2016.
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
2222..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
22. schůze rady města v roce 2015, konaná dne 8. prosince, se zabývala
těmito záležitostmi:
— schválila přijetí účelové dotace z Lesnického fondu od Libereckého

kraje na hospodaření v lesích ve výši 33 600 Kč
— vzala na vědomí informace o uchazečích na pozici strážníka městské

policie, stanovila počet zaměstnanců zařazených do městské policie
na 7 

— schválila přijetí finančního daru ve výši 500 000 Kč na zajištění činnosti
Městské policie Hrádku nad Nisou od společnosti EFTEC (Czech Re-
public), a. s.

— souhlasila s přijetím finančního daru v celkové výši 20 000 Kč od spo-
lečnosti KSM Castings CZ, a. s.

— vzala na vědomí předloženou nabídku možnosti spolupráce města
Hrádek nad Nisou při akci „Nejúspěšnější sportovci okresu Liberec“
a schválila poskytnutí finančního daru na uvedenou akci ve výši 
5 000 Kč Liberecké sportovní a tělovýchovné organizaci, z. s.

11..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
1. schůze rady města v roce 2016, konaná dne 6. ledna, se zabývala 
těmito záležitostmi:
— schválila nákup 2 500 ks permanentních vstupenek na sezónu 2016

v ceně za 5 Kč / 1 ks od společnosti Kristýna, a. s. Schválila vydávání
permanentních vstupenek poplatníkům, uvedeným v čl. 2 odst. 1a)
Obecně závazné vyhlášky města Hrádek nad Nisou č. 4/2015 o míst -
ním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, na základě
předložení potvrzení o zaplacení poplatku za odpad nejpozději do
31. 5. 2016 a současně předložení potvrzení o bezdlužnosti poplat-
níka vůči Městskému úřadu v Hrádku nad Nisou. 

— vzala na vědomí předložené návrhy kandidátů na udělení Ocenění
starosty města za práci pro město za rok 2015 a ocenění starosty města
pro Sportovce roku 2015 a schválila zvolené kandidáty 

— souhlasila s podanou žádostí o dotaci v rámci fondu malých projektů
v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát
Sasko 2014–2020 na akci „Společnou cestou“ 

— schválila cenovou nabídku společnosti Sdružení TUTY Smržovka na
regulaci městského hejna holubů, která bude provedena v souladu
s platnou legislativou za maximální celkovou cenu 53 400 Kč vč. DPH.

1177..  mmiimmoořřááddnnáá  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
17. mimořádná schůze rady města v roce 2015, konaná dne 16. prosince,
se zabývala těmito záležitostmi:
— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 15 000 Kč panu

Milanu Slezákovi na úhradu cestovních nákladů, ubytování, startov-
ného a porotného, souvisejících s mezinárodní reprezentací syna 
Vojtěcha Slezáka v twirlingu v roce 2015 

— schválila dodatek č. 1 ke smlouvě na akci Stavební úpravy Ruská vila,
Liberecká 378, Hrádek nad Nisou ze dne 25. 8. 2015 uzavřené mezi
městem Hrádek nad Nisou a firmou Father & Sons Vision, s. r. o., před-
mět dodatku řeší změnu termínu dokončení díla ke dni 31. 3. 2016
a poskytnutí zálohy za již rozpracované dílo ve výši 96 800 Kč vč. DPH

— schválila dodatek č. 2 k smlouvě o dílo na akci Oprava komunikace
U Koupaliště, Hrádek nad Nisou, ze dne 29. 10. 2015 uzavřené mezi
městem Hrádek nad Nisou a firmou EUROVIA CS, a. s., kdy předmět
dodatku řeší změnu termínu dokončení stavby ke dni 29. 4. 2016 
s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky.

1188..  mmiimmoořřááddnnáá  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
18. mimořádná schůze rady města v roce 2015, konaná dne 21. prosince,
se zabývala těmito záležitostmi:
— schválila 8. změnu rozpočtu města 2015. Rozpočet města po 8. roz-

počtové změně 2015 má stanoven celkový objem příjmů částkou
154 557 566,20 Kč, celkový objem výdajů částkou 188 616 395,78 Kč
a saldo ve výši 34 058 829,58 Kč ve třídě financování

— schválila uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě na akci Snížení energetické
náročnosti budovy MŠ a ZŠ Loučná v Hrádku n. Nisou ze dne 9. 10. 2015
s firmou Miroslav Hochman. Předmětem dodatku je specifikace ne-

předvídatelných víceprací včetně úpravy o částku po odečtení 
méněprací ve výši 1 085 408,08 Kč vč. DPH. Nová celková cena díla
dle tohoto dodatku je 8 155 151,30 Kč vč. DPH, která bude hrazena
z rozpočtové rezervy ceny díla řešené v rámci smlouvy o dílo a z na-
výšení ceny řešené v rámci jednacího řízení bez uveřejnění, které bylo
provedeno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách pověřenou
firmou Energy Benefit Centre, a. s. 

— schválila uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na akci Snížení ener-
getické náročnosti budovy hasičské zbrojnice Hrádek nad Nisou ze
dne 3. 11. 2015 s firmou EMH stavební CZ, s. r. o. Předmětem dodatku
je specifikace nepředvídatelných víceprací včetně úpravy o částku 
1 450 456 Kč vč. DPH, která bude hrazena z rozpočtové rezervy ceny
díla řešené v rámci smlouvy o dílo a z navýšení ceny řešené v rámci
jednacího řízení bez uveřejnění, které bylo provedeno v souladu se
zákonem o veřejných zakázkách pověřenou firmou Energy Benefit
Centre, a. s. 

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
1111..  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
11. zastupitelstva města v roce 2015, konané dne 16. prosince, se zabývalo
těmito záležitostmi:
— schválilo odpis (úplné vyřazení) nedobytných pohledávek z účetní evi-

dence města Hrádek nad Nisou v částce 486 583,50 Kč
— schválilo

a) realizaci III. etapy projektu „Regenerace sídliště Liberecká – Hrádek
nad Nisou“

b) předložení žádosti o dotaci ve výši 4 000 000 Kč na projekt „RS – Hrá-
dek nad Nisou, sídliště Liberecká, 3. etapa“ do podprogramu Rege-
nerace sídlišť pro rok 2016 Ministerstva pro místní rozvoj

c) závazek dofinancování projektu „RS – Hrádek nad Nisou, sídliště 
Liberecká, 3. etapa“ z vlastních prostředků žadatele, a to ve výši 
min. 30 % rozpočtových nákladů

— schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 75 000 Kč spolku
Klub horolezců Hrádek na úhradu nákladů spojených s výměnou oken
v objektu horolezců 

— schválilo postup při prodeji pozemků určených pro výstavbu násle-
dovně: 
žádosti o prodej těchto pozemků, u nichž byl v rámci administrativního

postupu již zveřejněn záměr prodeje pozemku a zároveň běží či uply-
nula lhůta pro zveřejnění daná aktuálním platným předpisem, 
budou tyto pozemky prodány dle platných Zásad prodeje pozemků
ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou ve znění schváleném dne 
26. 9. 2012 a zveřejněná cena je cenou konečnou bez vlivu DPH, tedy
jako by DPH již byla v ceně zahrnuta (platná sazba DPH se od uve-
řejněné ceny odpočítá)

— schválilo změnu interního předpisu města Hrádek nad Nisou: Zásady
prodeje pozemků ve vlastnictví města Hrádek nad Nisou, kterou se mění
článek 4 Tabulkové ceny pozemků, kdy cena v Kč včetně DPH za m2 sta-
vebních pozemků v majetku města Hrádek nad Nisou je stanovena pro
jednotlivé katastry následně:
Oldřichov na Hranicích 242 Kč, Dolní Suchá 242 Kč, Dolní Sedlo 242 Kč,

Václavice u Hrádku nad Nisou 242 Kč, Loučná 363 Kč, Donín u Hrádku
nad Nisou 363 Kč, Hrádek nad Nisou 484 Kč

— schválilo rozpočet města pro rok 2016. Rozpočet města má stanoven
celkový objem příjmů částkou 107 063 643 Kč, celkový objem výdajů
částkou 110 340 405 Kč a salda ve výši 3 276 762 Kč ve třídě financo-
vání, vytvořeného přebytkem hospodaření loňského roku

— schválilo smlouvu o poskytnutí kontokorentního úvěru pro překlenutí
nesouladu v rozpočtovém období 2016 ve výši 6 mil. Kč

— schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Hrádek nad Nisou č. 4/2015
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

— schválilo 7. změnu rozpočtu města 2015 ve výši 1 022 223,61 Kč. Roz-
počet města po 7. rozpočtové změně 2015 má stanoven celkový objem
příjmů částkou 154 557 566,20 Kč, celkový objem výdajů částkou 
188 616 395,78 Kč a salda ve výši 34 058 829,58 Kč ve třídě financování

— schválilo zapůjčení volných finančních prostředků z účtu fondu rozvoje
města na běžný účet města v maximální výši 6 mil. Kč s termínem na-
vrácení do 31. 3. 2016

— schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 40 000 Kč společnosti Sdru-
žení hasičů Čech, Moravy a Slezka – Sbor dobrovolných hasičů Hrádek
nad Nisou.
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Dokončení ze strany 1
V loňském roce jsme prezentovali první návrhy řešení Ruské vily
na sídlišti Liberecká, kterou město koupilo. Nastal během roku
nějaký posun?
V tuto chvíli s napětím očekáváme zveřejnění detailních podmínek tak
zvaného integrovaného regionálního operačního programu s vazbou na
možné využití pro rekonstrukci objektu Ruské vily. Na projektu na Ruskou
vilu se pracuje, ale dokud nebudeme znát přesné podmínky pro získání
dotace, nemůžeme se definitivně rozhodnout pro jednu z možných vari-
ant. Ve hře je například omezení velikosti podlahových ploch bytů, které
ještě bude možné dotovat. Byl bych rád, kdyby se letos mohlo začít 
s rekonstrukcí. Předtím nás čeká rozhodnutí, zda budeme stavět byty pro
mladé rodiny, matky samoživitelky, nebo běžné bydlení. A zda budeme
rekonstrukci financovat s využitím dotace a respektovat nastavené 
podmínky, nebo budeme stavět za své, například s využitím části peněz
získaných prodejem pozemků v průmyslové zóně. Výhodou řešení „za
své“ by byla možnost stanovení podmínek bydlení, výše nájmu a po-
dobně.

Čeká nás diskuze na téma využití areálu bývalého Benaru, který město
koupilo. V nejbližších dnech očekávám nabídku na provedení ekologic-
kého auditu, který by měl zjistit míru ekologické zátěže a bude jedním 
z podkladů pro přípravu architektonické soutěže.

Město by také mohlo využít peníze získané prodejem pozemků
v průmyslové zóně a tím pravděpodobně zásadně posunout 
revitalizaci Benaru. S takovým řešením nepočítáte? 
Popravdě řečeno, nechci, abychom se koupí Benaru vrhli jen na tento
areál a přestali rozvíjet ostatní části města. Areál se stal součástí měst-
ského majetku, ale bude se rozvíjet stejně jako celé město včetně jeho
okrajových částí. O využití Benaru povedeme debatu s veřejností a mys-
lím, že dříve, než v horizontu dvou až tří let první stavební práce nezač-
nou. 

Dalším tématem je Schubertova vila, kterou chce nechat město
dobrovolně zapsat na seznam kulturních památek. Proč jste 
se odhodlali k takovému kroku? Řada lidí vnímá vlastnictví 
památkové chráněného objektu spíše jako přítěž.
Myslím, si, že Schubertova vila si to vzhledem ke svému charakteru, 
stavební hmotě i vnitřnímu vybavení rozhodně zaslouží. Je to jeden z po-
sledních objektů tohoto typu, které ještě ve městě jsou. Je úzce spjat s his-
torií našeho města, je v majetku města a má poměrně hodně dobře 
dochované původní interiéry.

Aktuálně se připravuje stavebně historický průzkum vily a statický 
posudek na krov, abychom mohli vyřešit výměnu již dožilé střešní krytiny.
S památkáři jsme se přitom dohodli, že na vilu vrátíme původní břidlici.

Na druhou stranu máme ve městě památkové chráněný objekt
Azylu, který je spíše rumištěm a jeho stav se dlouhá léta nemění.
Téma Azylu bude během několika dní předmětem mého jednání na 
Národním památkovém ústavu. Myslím si, že město razantně obrátilo 
pohled k objektům v památkové zóně a k památkám vůbec, snaží se s pa-
mátkáři komunikovat, snaží se vytvářet prostor pro památkovou péči 
o objekty. Proto bych byl rád, kdybychom se na jednání dohodli, že na-
dešel čas na sejmutí památkové péče z objektu Azylu s tím, že bychom 
s Národním památkovým ústavem hledali cestu, jak tento prostor vhodně
sanovat. Samozřejmě i s tím, že se zachovají stavební prvky, které by bylo
možné znovu použít.

Chystáte ještě nějaké projekty na energetické úspory?
Jako město už nemáme vhodné téma. V minulosti jsme byli hodně aktivní
a využili dotace tam, kde to bylo možné. Jediný objekt, o kterém bychom
ještě mohli uvažovat, je radnice. Měl jsem představu o budování tzv. 
zelené soběstačné radnice, ale už jen úvaha o umístění fotovoltaických
panelů na střechu budovy byla z hlediska památkové ochrany nepřija-
telná. Tepelná čerpadla vzduch-vzduch nejsou tak účinná jako čerpadla
země-voda, která jsme instalovali jinde, ale v této lokalitě je nelze využít.
A tím celý projekt ztratil význam. Mohli bychom vyměnit okna, ale i ta by
musela být v souladu s požadavky památkářů, což zase nesplňuje poža-
davky energetického auditu. Realizovat energetické úspory na objektech
v památkové zóně je velmi složité, ne-li nemožné.

Hodně peněz město čerpalo také na revitalizaci zeleně. Chystá
se ještě nějaký projekt?
Připravovali jsme projekt na revitalizaci zeleně před školou T. G. Masa-
ryka, ale po neshodách s projektantem jsme přípravu ukončili. Rád bych
na ideu navázal, ale s tím, že bychom řešili zeleň kolem celého rozlehlého
areálu školy. Připravujeme projekt na revitalizaci a ošetření dubové aleje
na Žitavské ulici a budeme zvažovat, v jaké lokalitě pokračovat.

Město nedávno koupilo ještě jeden objekt, který se také rozpadá,
a to je bývalá školka v Legionářské ulici. Jaký s ní má záměr?
Jedním z bodů k diskuzi o budoucnosti je řešení hrádeckého kluziště, které
je už více než deset let staré a opravy stojí čím dál více peněz. Objekt 
kluziště je na pozemku jiného vlastníka, zastřešení je jiného vlastníka, 
a to určitě není ideální stav. Proto jedna z možností, o které se bavíme, je
výstavba nového kluziště a jednou z alternativ je využití pozemku pod 
bývalou školkou v Legionářské ulici. Bylo by možné kluziště přizpůsobit
svahu, který tam je, hala by samozřejmě musela být zvukově izolována,
aby taková stavba přinesla co nejméně negativ. Jasné je v tuto chvíli to,
že budova školky bude zbourána. 

V souvislosti s výstavbou haly by se muselo vyřešit i parkování, ale na
druhou stranu by nedaleko centra města vznikl celý sportovní komplex.

Dalším pravidelným tématem je rekonstrukce komunikací
včetně podzemních zařízení…
Čekají nás opravy povrchů komunikací Pod Ovčím Kopcem a Slunečná,
kde se v loňském roce podařilo realizovat opravy vodovodů a kanalizací.
Připravují se projekty na opravu infrastruktury v ulici Oldřichovská, která
by se měla začít realizovat v roce 2017, a v ulici Zahradní. Vážně se začí-
náme bavit o přípravě rekonstrukce ulice Liberecká. 

Rád bych pokračoval i v postupných opravách hrádecké radnice, což
se týká především interiérů, aby se zlepšilo prostředí pro zaměstnance 
i pro návštěvníky radnice.

A konečně nevzdávám ani boj o to, aby se do Hrádku vrátila možnost
vyhotovování občanských průkazů a cestovních pasů.

Závěrem rozhovoru připojujeme osobní přání starosty města Josefa Ho-
rinky:

Milí obyvatelé města Hrádku nad Nisou, přátelé a kamarádi z míst
blízkých i vzdálených, dovolte mi, abych vám poděkoval za spolupráci 
v roce 2015, aktivní přístup a nezměrný přínos pro naše město. Je spousta
věcí, které se v loňském roce povedly, ale zároveň jich zbývá spousta,
které se dořešit nebo vyřešit zatím nepovedlo a na těch je v letošním
roce a dalších letech potřeba tvrdě pracovat. Z pohledu města Hrádek
nad Nisou byl rok 2015 myslím dobrý a úspěšný a za to, milí přátelé, 
patří ohromný dík vám všem! Dovolte, abych vám popřál vše nejlepší,
pevné zdraví, štěstí, osobní i pracovní úspěchy a především krásný nový
rok 2016 plný splněných přání.

Tucet témat pro rok 2016
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První kamery dohlížecího systému byly v Hrádku nad Nisou instalovány
při rekonstrukci centra města před pěti lety. Další pak postupně přibý-
valy s využitím dotačních peněz několika realizovaných projektů. Záběry
z kamer mohli sledovat strážníci městské policie, od loňského roku je ale
systém propojen i s Policií ČR.

„Město v minulosti zaplatilo a realizovalo propojení městského do-
hlížecího kamerového systému s Policií ČR. To znamená, že nyní má ne-
pře tržitý přístup do něj jak Městská policie Hrádek nad Nisou, tak Poli-
cie ČR. Prostředky, které do něj byly vloženy tak mohou být efektivněji
využívány“, říká starosta města Josef Horinka. 

Aktuálně strážníci hrádecké městské policie slouží od rána od 6 hodin
do večerní 19. hodiny a podle možnosti v dalších vybraných časech.

Propojení městského dohlížecího kamerového systému s Policií ČR
umožnilo jeho využití po celý den. 

Ke změnám došlo zkraje letošního roku i v městské policii. „Od 1. ledna
byli přijati dva noví zaměstnanci, kteří po absolvování potřebných 
zkoušek rozšíří řady strážníků. K tomu by mělo dojít začátkem března 
a potom chceme, aby se městská policie vrátila k 24hodinovým službám,“
vysvětluje starosta města. Celý tým městské policie bude pracovat ve
složení 6 + 1.

Propojení kamerového systému s Policií ČR fungovalo zpočátku ve
zkušebním provozu. Bylo potřeba vyřešit technické nedostatky, napří-
klad v podobě výpadků signálu způsobených vzrostlou zelení. V součas -
nosti už ale je celý systém plně provozuschopný. V nedávné době 
pomohl městský kamerový systém k dohledání majitelů volně pobíhají-
cích psů v centru města, kteří roztrhali kočku. Podle sdělení z obvodního
oddělení Policie ČR byl díky záznamům, kromě jiného, vyřešen případ
trestného činu výtržnictví. Systém spravuje hrádecká městská policie,
která také připravuje v případě potřeby záznamy pro Policii ČR.

Hrádecký městský kamerový dohlížecí systém je budován postupně.
První kamery byly umístěny na Horním náměstí. Další kamery dohlížejí
na prostor u dětského hřiště v ulici 1. máje a v prostoru bývalého auto-
busového nádraží. Kamery monitorují také prostor před vlakovým ná -
dražím a v blízkém parku před ZŠ Lidická. „Prozatím jako poslední byla
instalována kamera na Žitavské ulici, díky které může být kontrolován
směr k hraničnímu přechodu. Rádi bychom v rozšiřování kamerového
systému pokračovali v dalších vytipovaných problematických lokalitách“,
říká starosta města Josef Horinka.

Další kamery byly před dvěma roky instalovány jako součást varov-
ného protipovodňového systému. Díky nim je možné sledovat vodní
toky – tedy nejen Nisu, ale také Oldřichovský a Václavický potok. Kamery
ale mají v záběru i přilehlé komunikace a jak městská policie, tak Policie
ČR mohou v případě potřeby využít i záběry z těchto kamer.

Vít Štrupl

Mûstsk˘ kamerov˘ systém vyuÏívá i Policie âR

Mûstská policie v roce 2015
Rok 2015 nebyl z dlouhodobého pohledu městské policie
nijak výjimečný. Přesto stojí za to uvést alespoň část 
statistiky a postřehů. Samotná čísla samozřejmě nemo-
hou vypovídat vše o činnosti městské policie, ale napří-
klad v porovnání s předchozím rokem mohou být zají-
mavá.

Městská policie v loňském roce řešila 1 185 událostí, což je o 6 %
méně než v předchozím roce. Přibylo přestupků, kterých bylo vloni 
řešeno 322. Na udělených pokutách ale bylo vybráno prakticky stejně:
87 800 Kč. Přitom ne každý přestupek je řešen pokutou: část je 
řešena domluvou, část předáním jiné organizaci.

V loňském roce městská policie v 70 případech vyjížděla k volně po-
bíhajícím psům a kočkám. V dalších devíti případech šlo o jiná zvířata.
59 zvířat bylo přitom vráceno jejich majitelům.

V průběhu roku bylo nahlášeno 47 závad na komunikacích, veřejném
osvětlení, dopravním značení a dalším majetku města.

Během roku městská policie pětatřicetkrát kontrolovala provozovny
barů, heren, restaurací a samoobsluh se zaměřením na prodávání alko-
holu mladistvým a hraní na automatech. Zkontrolováno bylo 19 pod-
niků, některé opakovaně. V rámci prevence uskutečnili strážníci 18 besed
v mateřských a základních školách, další 4 besedy proběhly se seniory.
Pro žáky 4. tříd ZŠ v Hrádku nad Nisou a Chotyni byl městskou policií
uspořádán sportovní den v areálu Kristýna, kde si děti mohly vyzkoušet
jízdu na kole v silničním provozu s dopravním značením a předvést zna-
losti první pomoci a telefonních čísel na složky IZS, dále znalosti na téma
chování k cizím lidem a zvířatům. Také měly možnost spatřit výcvik 
služebních psů Vojenské posádky Grabštejn a prohlédnout si různé druhy
zbraní a střeliva. 

Do náplně činnosti patří i zajišťování pořádku na kulturních a spor-
tovních akcích, kterých ve městě neustále přibývá. Městská policie pra-
videlně asistuje u zásahů Policie ČR, záchranné služby nebo hasičů. Jen
v loňském roce to bylo ve 124 případech.

Jistou zajímavostí může být 17 předmětů odevzdaných jako „ztráty 
a nálezy“. Jednalo se nejen o běžné peněženky, doklady a klíče, ale také
o jízdní kola. 

V rámci veřejnoprávní smlouvy s obcemi Chotyně a Bílý Kostel plní
hrádečtí strážníci úkoly i v těchto obcích. 

Efektivním příkladem spolupráce s Policií ČR jsou společné hlídky 
organizované podle aktuální potřeby. Policie ČR také využívá záznamy 
z kamerového systému od Městské policie Hrádek nad Nisou při objas-
ňování trestné činnosti různého druhu. Pro svou činnost městská policie
používá také fotopasti. V roce 2015 byly ale bohužel dvě fotopasti odci-
zeny a jedna znehodnocena.

Městská policie pracovala v loňském roce v počtu 5 strážníků a 1 ve-
litele. Na konci roku byl jeden strážník převeden do pozice asistenta
městské policie a jeden strážník řady městské policie opustil. Přijati byli
dva noví adepti, kteří po složení potřebných zkoušek plnohodnotně po-
sílí tým městské policie. To umožní lepší časové pokrytí služeb v režimu
24 hodin denně. 

Neméně důležitým plánem a cílem v roce 2016 bude zlepšení mate-
riálního vybavení, zejména však zajištění plánovaného přesunutí slu-
žebny z prostor vlastní budovy městského úřadu do samostatné budovy
ve dvoře městského úřadu, čímž dojde k výraznému zkvalitnění zázemí
městské police.

Poplatky za inzerci v mûsíãníku

HRÁDECKO
formát cena
9 x 2,5 cm (na ‰ífiku) 121 Kã
9 x 5 cm (na ‰ífiku) 363 Kã
A6 (ãtvrtstránkov˘, na v˘‰ku) 605 Kã
A5 (pÛlstránkov˘, na ‰ífiku) 1 210 Kã
A4 (celostránkov˘, na v˘‰ku) 2 420 Kã
reklamní reportáÏ cena dohodou
ceny jsou uvedeny vãetnû DPH
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V˘tah pro pohodlí náv‰tûvníkÛ
radnice

Ještě před vánočními svátky byl dán v budově radnice do provozu nový
výtah, díky kterému se návštěvníci městského úřadu dostanou pohodlně
do všech pater. Jistě jej rádi využijí nejen lidé odkázaní na invalidní 
vozík, ale i všichni ti, kterým se schody překonávají hůře.

Výtah byl původně projektován jako přístavba z vnějšku radnice. Cel-
kem oprávněná ale byla obava, že takto skrytý nebude tolik využíván.
Proto byl nakonec vestavěn do interiéru budovy. Je umístěn přímo proti
schodišti. Součástí bezbariérového řešení vstupu do radnice je i auto-
matické otevírání hlavních dveří.

Na realizaci výtahu město získalo dotaci od Ministerstva pro místní
rozvoj. Stavba stála bezmála 1,9 mil. Kč.

Za energie se u‰etfií i v hasiãské
zbrojnici

Poslední z městských budov, u které přichází v úvahu zateplení fasády,
je hasičská zbrojnice. Projekt, stejně jako v případě předchozích městských
objektů, počítá s realizací několik opatření, která v budoucnu pomohou
šetřit na provozních výdajích.

Stěžejní součástí celého projektu je změna vytápění. Místo stávajícího
vytápění z centrálního zdroje tepla, resp. plynových kotlů, budou instalo -
vána tepelná čerpadla, získávající teplo z šesti vrtů o hloubce 100 m. Po-
dobný model byl zvolen už u ZŠ T. G. Masaryka nebo DPS v Nádražní ulici.

Na hasičské zbrojnici probíhá zateplení fasády, výměna zbývající části
oken, zateplení střechy nad provozní částí hasičské zbrojnice a zateplení
suterénu pod pravou částí zbrojnice. Mezi uznatelnými náklady je i sa-
nace vlhkého zdiva nejstarší části budovy, ze kterého byla už před ne-
dávnem okopána omítka.

Zateplením v minulosti prošly už všechny školy, u kterých přichází toto
opatření pro snížení tepelných ztrát v úvahu. Celou zimu 2014/2015 už
strávili žáci a učitelé v zateplené škole T. G. Masaryka. „Ve škole je zate-
plení a výměna oken hodně znát. Především v celkové tepelné pohodě.
Dříve bylo teplo ve třídách, ale na chodbách byla docela zima. Mnohem
lepší je i komfort ve větrání, protože můžeme využít ventilaček, což 
u starých oken šlo jen obtížně. Zateplení se projevilo i na nižší spotřebě
plynu. Od letošního podzimu vytápíme školu tepelnými čerpadly, a jen
když se více ochladí, přitápí ještě plynový kotel. I tady je úspora podle
odečtů samozřejmě hodně znát,“ říká ředitelka školy Edita Poláčková.

Ceny stavebních pozemkÛ jsou
od Nového roku vy‰‰í

Ceny za pozemky určené územním plánem pro výstavbu rodinných
domů a průmyslových areálů dané cenovou mapou, schválenou v roce
2012, byly dosud v centru města a jeho okolí ve výši 350 a 400 Kč. Na
prosincovém zasedání zastupitelstva města bylo rozhodnuto o jejich
sjednocení na 400 Kč za m2 na celém katastrálním území Hrádku nad 
Nisou. V okrajových částech Donín a Loučná, které od Hrádku dělí jen
řeka, byla cena zvýšena z dosavadních 250 na 300 Kč za m2. V ostatních
okrajových částech zůstala cena stavebních pozemků na stejné úrovni
200 Kč za m2. Dále je potřeba počítat s tím, že u všech pozemků, které
jsou vhodné pro výstavbu, je od 1. 1. 2016 nutné k těmto cenám připo-
čítat daň z přidané hodnoty ve výši 21 %. K tomuto datu totiž nabyla
účinnosti novela zákona o DPH, která rozšiřuje definici stavebních po-
zemků.

Při rozhodování o tom, jaká bude konečná cena pozemků v Hrádku
nad Nisou, přicházely v úvahu tři možnosti: zachovat stávající cenu po-
zemků, z ní DPH odvést, a tím v podstatě snížit příjem do městské po-
kladny o 21 %. Druhou možností bylo cenu pozemků navýšit o několik
procent. Tím by se o nově připočítávanou daň z přidané hodnoty de
facto podělilo město a zájemce o pozemek. „Když jsem si zjišťoval situaci
v rámci Sdružení obcí Libereckého kraje, tak valná většina obcí cenu po-
zemků navýšila právě o oněch 21 %. V řadě měst už totiž mají zkušenosti
s podáváním různých trestních oznámení na zastupitele, kteří měli 
nějakým rozhodnutím okrást městskou pokladnu. A protože cena za po-
zemky byla v minulosti stanovená a odvodem DPH bez jejího navýšení
bychom příjem do městské pokladny krátili, rozhodli jsme se následovat
příklady jiných obcí a cenu pozemků o zákonnou sazbu DPH navýšit,“
vysvětluje starosta města Josef Horinka.

Dvû ulice s nov˘mi povrchy
V roce 2014 proběhla rekonstrukce kanalizace, vodovodu a plynovodu 
v lokalitě u koupaliště. V části, ve které byl rekonstruován jen plynovod,
ale z finančních důvodů tehdy nebyly dokončeny povrchy, vjezdy a kraj-
nice. Stavba byla dokončena v loňském roce.

Položením povrchů, krajnic a vjezdů na pozemky byla dokončena 
1. etapa rekonstrukce ulice Na Příkopech. Město zde uplatnilo podobný
model jako na předešlých stavbách. Byla opravena kanalizace, vodovod
a plynovod a správci těchto podzemních zařízení následně přispějí na
opravu povrchu komunikací. V úseku od dolní části parčíku na Zlaté 
Výšině po úroveň křižovatky ulic Liberecká a Zahradní byl položen nový
povrch komunikace, dešťové vpusti a obrubníky. Ve zbylé části ulice
jsou dokončeny rekonstrukce kanalizace a vodovodu. V jarních měsících
dokončí RWE rekonstrukci plynovodu z nízkotlakého na středotlaký.
Poté budou dokončeny úpravy krajnic, vjezdů a povrchů i v této části
ulice.

Na rok 2017 se v podobném duchu připravuje rekonstrukce kanali-
zace, vodovodu a plynovodu v ulici Zahradní a přilehlých uličkách.
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DÛm chovatelÛ bude mít
nová okna

Naše organizace Českého svazu chovatelů v Hrádku nad Nisou sídlí 
v ul. Francouzská v domě, který byl spolkem zakoupen již v r. 1956. 
Už tehdy to byl více jak stoletý dům. Jednou z našich současných priorit
je výměna všech oken na budově. Na oknech už se značně projevil zub
času a jsou v havarijním stavu. Rekonstrukci oken, jako další počin k zve-
lebení našeho sídla, si odhlasovali všichni členové spolku. Nejnižší cena,
které jsme dosáhli ve výběrovém řízení, činí 105 115 Kč. Vzhledem 
k tomu, že jsme bezpříspěvková organizace, je to pro náš spolek vysoká
částka. Proto jsme se obrátili na vedení města zastoupené starostou 
Josefem Horinkou se žádostí o dotaci ve výši 60 000 Kč. Dotace byla 
zastupitelstvem našeho města schválena. 

Chceme tímto vyjádřit poděkování vedení města za velkou vstřícnost.
Velmi si vážíme této pomoci. Oprava domu by měla být realizována do
konce ledna příštího roku. Myslíme si, že i naši návštěvníci na každo-
roční výstavě drobného zvířectva a ptactva se budou cítit spokojenější 
v důstojnějším prostředí. 

Za ČSCH Hrádek nad Nisou 
Zdenka Brodská

Hrádeãtí seniofii a Centrum vojenské
historie Grab‰tejn

Po vzájemné dohodě byli hrádečtí senioři pozváni na exkursi do areálu
posádky, zaměřené na výcvik psů pro účely vojenského a policejního 
využití při akcích, kde jsou vlastnosti dobře vycvičených psů neocenitelné.

Návštěva se setkala s nebývalým zájmem všech zúčastněných dů-
chodců – bylo nás 80. Shlédli jsme celý areál a na výcvikovém hřišti jsme
se mohli přesvědčit, jak dokáží psi vyhledat drogy, zbraně, výbušniny –
nebylo v možnostech předvést zachraňování a vyhledávání obětí při 
takových katastrofách, jako je zemětřesení (jsme rádi, že se hrad Grab-
štejn před lety zachránil, mnoho nechybělo a mohl sloužit při vyhledá-
vání v ruinách).

Předváděcí aktivity se zdály být jednoduché, ale pokud si uvědo-
míme, co trpělivosti, kázně, pochval se za úspěšnou výukou skrývá, tak
si všichni, jak psovodi, tak jejich svěřenci, zaslouží obdiv.

Na posádce se nezapomíná na psy – důchodce. Ti, kteří již nemohou
plnit úkoly náročného výcviku, dožívají v areálu a mají veškerou péči
svých pánů.

Velice pěkná je i expozice minimuzea, zaměřená na ošetřování zvířat,
které jak v minulosti, tak v současnosti bylo a je součástí vojska. Muzeum
mapuje vzdálenou minulost 1. světové války, 2. světové války, kdy nejen
psi, ale i koně byli součástí vojenského nasazení. Současnost je sice mo-
dernější, ale jak jsme se dozvěděli, i psi se mohou stát oběťmi válečných
konfliktů.

Děkujeme vedení posádky za možnost podívat se do areálu, zhléd-
nout výcvik, průvodní slovo a ještě si pochutnat na dobrém obědě, který
nám personál kuchyně uvařil.

A přejeme všem, kteří se věnují výcviku, aby byli úspěšní a spokojení
jak v profesním, tak i soukromém životě.

Za všechny zúčastněné hrádecké důchodce:
organizace Svazu postižených civilizačními chorobami a Klub seniorů, 

Hrádek n. Nisou, Marie Kozlová

Pozvánka k sousedÛm
Leden je měsícem, kdy začíná plesová sezóna, nabídky kulturních stánků
tak jsou teď především plesové. Ty své oblíbené bály už jistě máte vy-
hléd nuté, zpestřit si je můžete koncertem, divadlem nebo třeba Zámec-
kým masopustem. Ať ve víru tance nebo v poklidnějším duchu, přeji
vám, ať je celý leden (nejen) kulturně bohatý! 

15. leden – Ples v pyžamu – Lidové sady Liberec
Ukažte světu, v čem spíte :–) Hraje Big´O´Band!

19. leden – Ondřej Havelka a Melody Makers – Městské divadlo
Jablonec
Koncert s podtitulem „Nás to tady furt baví“ jistě bude bavit i vás!

20. leden – Lubomír Brabec – Vratislavice 101010
Koncert kytarového mága.

22. leden – Vladimír Mišík a ETC – Klub na Rampě Jablonec n. N.
Rockový klasik české hudební scény představí kromě průřezu tvorbou 
a největšími hity i písně z posledního alba Ztracený podzim.

23. leden – Zámecký masopust – zámek Sychrov
Tradiční masopustní veselí odehrávající se v zámeckém parku po celý
den. Atmosféru doplní maškary a folklórní soubory. Těšit se můžete na
tradiční řemesla i zabíjačkové speciality. Nebude chybět masopustní
průvod, vystoupí národopisný soubor Krkonošský Horal z Vrchlabí a folk-
lórní soubor Horačky

29. leden – Poprask na laguně – Premiéra – Divadlo F. X. Šaldy
Liberec
První letošní premiéra libereckého divadla. Jedna z nejznámějších a nej-
lepších komedií Carla Goldoniho a zároveň jeden z nejhranějších titulů
světového veseloherního repertoáru. 

30. leden – Frozenfest – Lidové sady Liberec
Legendární 1. venkovní hudební festival sezóny. Letos vystoupí Sound -
stain, Bladderstones, Kosmik a další.

3. únor – Václav Neckář a Bacily – Lidové sady Liberec
Na koncertě představí písně ze svého nového alba Mezi svými i osvěd-
čené staré hity.

A jedna zajímavá výstava...

Herní plán – Severočeské muzeum Liberec
Výstava vás zavede do kouzelného a napínavého světa stolních her.
Představuje ukázky her z muzejních sbírek z 19. a 20. století. Některé 
z nich si můžete nejen prohlédnout, ale také zahrát!

polečenskápolečenská
rubrikarubrika

Životní výročí

Občanům, kteří v měsíci prosinci 2015
oslavili významné životní jubileum, srdečně blahopřejeme.

81 let Libuše Halamová
82 let Drahomíra Váňová
83 let Věra Uhrová
84 let Josef Echtner
85 let Ing. Vítězslav Žák
87 let Alfred Maier
88 let Josef Ručka, Edeltraut Benešová
90 let Irenka Špalková, Marie Portová
94 let Vlasta Kaprasová

Dne 27. 11. 2015 byli v obřadní síni radnice uvítáni noví 
hrádečtí občánci: Tereza Slezáková, Karolína Rabanová, 

Tomáš Matějka, Tereza Anna Kubáčová, Eliška Kropáčková,
Bára Vlková, Daniel Michálek, Barbora Horáková, 

Ondřej Vacek, Damian Hlaváček, Teodor Pirkl, 
Nela Dočekalová.

Marie Zimová, matrikářka



71. ãíslo, 
leden 2016

Poslední závod roku
K poslednímu dni v roce v Hrádku nerozlučně patří také poslední závod –
Silvestrovský běh na Kristýně. Obliba běhání roste a je to vidět i na
startu Silvestrovského běhu. Nehledě na první mrazivý den letošní zimy
a velmi větrné počasí, postavilo se na start více než 120 lidí od batolat
po veterány. Na startu se schází závodníci z řad rostoucího počtu hrá-
deckých běžců, přidávají se návštěvy, které tráví poslední dny v roce 
v Hrádku. A samozřejmě lidé, kteří běhají pravidelně a Silvestrovský běh
si nenechají ujít.

Výsledky:
88  kkmm  mmuužžii  1188––3399  lleett 88  kkmm  žžeennyy  1188––3399  lleett
1. Přemysl Ježek 1. Drahomíra Nešetřilová
2.–3. Pavel Jindra a Miroslav Daňko

88  kkmm  mmuužžii  4400––4499  lleett 88  kkmm  žžeennyy  4400––4499  lleett
1. Josef Procházka 1. Jana Farská
2. Dušan Koutník
3. Jiří Zelenka

88  kkmm  mmuužžii  nnaadd  5500  lleett 88  kkmm  žžeennyy  nnaadd  5500  lleett
1. Petr Henych 1. Kateřina Nohýnková
2. Heimo Clemenz
3. Jaroslav Pražák

44  kkmm  mmuužžii  1188––3399  lleett 44  kkmm  žžeennyy  1188––3399  lleett
1. Jiří Klesl 1. Lucie Müllerová
2. Ivo Machek 2. Zuzana Daňková
3. Michal Lisiak 3. Anna Domoradzka

44  kkmm  mmuužžii  4400––4499  lleett 44  kkmm  žžeennyy  4400––4499  lleett
1. Pavel Szczotka 1. Martina Ďásková
2. Petr Nýdrle 2. Lucie Koutníková
3. David Gottstein

44  kkmm  mmuužžii  nnaadd  5500  lleett 44  kkmm  žžeennyy  nnaadd  5500  lleett
1. Vladimír Nevyhoštěný 1. Ivana Milerová
2. Leszek Panacheda 2. Blanka Damová
3. Tomáš Erben

Den silov˘ch sportÛ
Silovým sportům patřila v Hrádku nad Nisou předvánoční sobota. 
Nejdříve dopoledne proběhl už 25. ročník silového čtyřboje mladších 
a starších žáků. Podílí se na něm Sportovní klub kulturistiky a DDM Drak.
Každý z účastníků postupně provádí kliky, sedy–lehy, přítahy na hrazdě
a benč s poloviční váhou. Z klání v tělocvičně Základní školy Lidická vy-
šel vítězně Sebastian Jindra před Jiřím Cábem a Jakubem Novákem.

Odpoledne patřilo bench pressu v hrádecké sokolovně, který se konal
již podeváté. Při napínavém vrcholu hlavní kategorie se ti nejlepší prali 
s činkou, jejíž hmotnost přesahovala jedno sto šedesát kilogramů. 

Atmosféra byla opravdu sportovní, potleskem byly odměněny úspěšné
i neúspěšné pokusy. Vítězem se stal Michal Jaroš následovaný Františkem
Žánou a Ludvou Petříčkem.

V kategorii dorostu dosáhl druhého vítězství v jediném dni Sebastian
Jindra.
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Česko zpívá koledy
Na více než sedmi stech místech v České republice se v jeden den a v je-
den čas zpívalo pásmo stejných koled, vybraných v předstihu čtenáři 
regionálních Deníků a posluchači Českého rozhlasu. Hrádek nad Nisou
byl hlavně díky iniciativě paní učitelky Jany Ryšánkové ze ZŠ Lidická 
a pěveckému sboru Klíček podruhé u toho. Rostoucí počet zpěváků na
náměstí je důkazem, že o akci je stále větší zájem.

Hvězda pro Mikuláše
Na druhou neděli adventní připravil program pro Hrádečáky Dům dětí
Drak ve spolupráci se ZŠ T. G. Masaryka a místními rybáři, a to za podpory
města Hrádek nad Nisou. Při hvězdě pro Mikuláše, která se z kapacitních
důvodů musela přestěhovat z Rybářského domu do školní jídelny, voněli
smažení kapři, hostům se představili malí umělci ze základních škol
včetně té umělecké, dechové kvinteto p. Douši, stranou nezůstaly ma-
žoretky, MIX Dance ani Stormáčik. Mezi mlsáním dobrot a jednotlivými
vystoupeními se zdobily perníčky, vyráběly vánoční hvězdy z korálků 
a jiné adventní ozdoby a dárečky. A samozřejmě přišel i Mikuláš.

Výstava vánočních stromků v Chrámu Pokoje
Letošního ročníku velké adventní výstavy vánočních stromků se zúča-
stnilo 25 organizací s 27 vánočními stromky, a to již tradičně jak z Čech,
tak z Polska a Německa.

Stromky byly opět nádherné a opět jiné než minulé roky. Každý byl
skvělý a originální. Návštěvníci svými hlasy rozhodovali o pořadí v jed-
notlivých kategoriích. 

Děkujeme všem, kdo je připravovali: dětem, rodičům, učitelům, spol-
kům. Vážíme si toho – vy jste naše hvězdy.

I když umístění stromků v hlasování není tak důležité, radost nám 
v době adventu přinesly všechny, přesto jej na základě vašich četných
dotazů zveřejňujeme: 

KKaatteeggoorriiee  hhvvěězzddiiččeekk
Miniškolka koťátka za fotogalerii hvězd

Hrádeck˘ advent a Vánoce
MC Korálek za slunečný strom
DDM Drak za čajový strom
Villa Zittau za drátkovou fantazii

KKaatteeggoorriiee  hhvvěězzdd
MŠ V zahrádce za motaný vánoční sen
MŠ Václavice – Sluníčko za andělský strom
MŠ Rosnička za bílý sen
MŠ Loučná za netradiční dárečkový strom
MŠ Beruška za strom andělských tkadlen

KKaatteeggoorriiee  kkoommeett
ZŠ T. G. Masaryka – družina II za něžné pohlazení Vánoc
ZŠ Donín – 4. + 5. třída za království skřítků
ZŠ Lidická II. + III. za měkoučký stromek
ZŠ Lidická za kapříkový strom
ZŠ Donín – 2. řída za království sněhuláků
ZŠ T. G. Masaryka – družina I za království hvězd
ZŠ Praktická Loučná za andělské zvonky 
ZŠ Praktická Loučná za zlatovlasé anděly
ZŠ T. G. Masaryka – družina III za vánoční sen

KKaatteeggoorriiee  hhvvěězzddnnýýcchh  sseesskkuuppeenníí
Klub puszystych za ledové království
Ostrov života, o. s., za modré Vánoce
Klub seniorů z Bogatynii za strom zručnosti
Klub seniorů Hrádek za rozzářený stromek
Agáta za anděly hvězd
DFB Zittau za vánoční romanci
Hartauer Kreative, e. v., za strom zvonků

Hedvika Zimmermannová
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Zpívání u václavického betléma
Štědrý den před polednem přichází Václavičtí a spolu s nimi přespolní 
z Uhelné, Hrádku nebo Pražáci chalupáři k betlému u Špičky, aby si 
končící sváteční dopoledne zpříjemnili společným setkáním a zpěvem
koled. Voní tu dobroty, punč pro prcky a řidiče, svařáček pro ty ostatní.
Ochutnává se cukroví i něco ostřejšího. Někdo zpaměti, někdo s pomocí
textu v ruce, ti vpředu s hudebními nástroji dohromady utvoří sbor 
a připomenou si po roce vánoční koledy. Ve dvoře starého statku. Tak
jako vloni i jako příští rok…

Vánoční koncert malých hudebníků
Adventní program v Hrádku zpestřili svým koncertem žáci hrádecké 
pobočky Základní umělecké školy. A kdo na koncertě byl, ať už v roli 
posluchače nebo hudebníka, musel domů odcházet s dobrým pocitem
a radostí v duši. Stačilo několik málo let hudební školičky a 2,5 roku exis-
tence hrádecké pobočky ZUŠ Liberce a na koncertě byla ke slyšení rodící
se nová generace hrádeckých muzikantů. Samozřejmě, tak jednoduché
to není. Smeknout je potřeba před dětmi, které zvládnutí hudebního 
nástroje věnují spoustu úsilí, trpělivosti jejich rodičů a také hudebního 
i pedagogického umění jejich učitele Luboše Lachmana.

Novoroční vzkaz v láhvi
Už podeváté přátelé z Čech, Německa a Polska společně svěřili své 
novoroční pozdravy v lahvích do vln řeky Nisy. Sledovali, jak je odnáší
proud. S nadějí, že se možná znovu ozve jejich nálezce. V minulých 
letech se to povedlo už dvakrát. „Vždy jsme si přáli, aby pozdrav doplul
do moře – což je díky jezům a dalším překážkám na řece dost nereálné.
Jednou už se mi ale ozval člověk z Německa na email, že bydlí u moře,
pracuje v Berlíně a má náš vzkaz v láhvi. Byl na dovolené tady a na loďce
v Hirschfelde kousek za Žitavou tam v létě vytáhl naši láhev z rákosí. 
Takže se k moři nakonec dostala. Když si něco moc přejeme a je to
dobré, tak se to asi plní – i když ne vždy tak, jak jsme si naplánovali. Inu,
cesty Páně jsou nevyzpytatelné. Podruhé ji našel Polák tady kousek 
u elektrárny Turow,“ popisuje osud dvou odeslaných láhví organizátorka
akce Hedvika Zimmermannová.

Hej mistře po třiatřicáté
Po třiatřicáté zazněla na Boží hod v Hrádku nad Nisou v kostele sv. Bar-
toloměje Rybova Česká mše vánoční. I letos měli posluchači možnost
slyšet bas sólisty Opery Národního divadla v Praze Luďka Veleho, soprán
jeho dcery Adély, altového partu se ujala Dagmar Čemusová a tenoro-
vého Jaroslav Smola. Sólisty, orchestr složený z hudebníků z Trojzemí 
a členy několika pěveckých sborů řídil opět Rolf Bartosch, který stál 
u uvedení České mše vánoční v Hrádku od samého začátku. Právě díky
němu Rybova mše „Hej mistře“ k Vánocím v Hrádku neodmyslitelně 
patří. Letos se konala v rámci Pocty Jakubu Janu Rybovi – v roce 2015
uplynulo 250 let od jeho narození a 200 let od jeho úmrtí.

Světlo z Betléma
Tři dny před Štědrým dnem přivezli hrádečtí a chotyňští skauti do kos-
tela sv. Bartoloměje světlo z Betléma. Než si jej obyvatelé města odnesli
v lucerničkách domů, zazpívaly děti ze ZŠ T. G. Masaryka a ze ZŠ Lidická
pásmo koled, s adventními a vánočními písněmi vystoupil hrádecký
chrámový sbor.

Vhazování novoročních pozdravů do řeky Nisy
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Požehnaný nový rok 2016, přátelé. Zajímalo by mě, kolik z vánočních
zvyků jste letos na Vánoce vyzkoušeli a zda jste měli na Nový rok čočku,
aby se vás držely peníze. Pojďme se teď podívat, jaké další zvyky a tra-
dice jsou spojovány s počátkem kalendářního roku. Na Nový rok se 
chodilo koledovat s famfrnochem nebo trnkovým proutkem ozdobeným
rozinkami, sušeným ovocem a pentlemi. Hospodář si od dětí „kupoval“
tuto sladkůstku a na jaře ji zapíchl k poli, aby vše dobře rostlo. My 
můžeme famfrnoch darovat při některé z lednových návštěv. O koledě
tříkrálové a i o tom, že ta tři písmena +K+M+B+ na futrech znamenají
zkratku „Kyrios mansionem benedicet – Pán žehnej tomuto domu“ a že
až pozdější tradice k ní přidala jména králů, jsme si mohli přečíst minule,
a tak pokročíme v čase kousek dál. 

Ptačí svatba
Podíváme se na tradici, kterou praktikují za hranicemi naši němečtí, tedy
přesněji řečeno lužičtí sousedé. Vznik tohoto obyčeje je přičítán pohan-
ským národům, které sídlily na území Evropy v době předkřesťanské. 
Od konce 19. století začaly lužickosrbské spolky pořádat společenské 
večírky s motivy „ptačí svatby“. Obřad je předváděn předškolními dětmi
a je založen na mystické představě o konci lidského života. Člověk po
smrti svou duši odesílá do nebes a tam se proměňuje v ptáčka. Poskyto-
vání potravy těmto „duším“ bylo současně spjato se zajištěním přízně 
a náklonnosti přírodních božstev a démonů. Proto byly duchům předků
v podobě ptáčků přinášeny obětiny formou pokrmů. Se slábnoucí vírou
v moc démonů se tyto oběti předkům přeměnily v dárky dětem. V před-
večer 25. ledna, kdy se tento svátek slaví, staví děti prázdné misky do
otevřeného okna a dostávají od ptáčků sladkosti a pečivo. V domác-
nostech, kde jsou malé děti, které se účastní „ptačí svatby“, jsou mimo
běžné dobroty z obchodní sítě pečeny hospodyňkami z kynutého těsta
na buchty symboličtí ptáci. Z těsta je vytvarována podoba ptáčka tak, že
kónický tvar je zauzlován a tlustější konec je jako zobáček, užší ocásek.
Zdobí se obyčejně jen rozinkami. Upečený výtvor představuje straku.
Ráno začíná samotný obřad. Straka – nevěsta a havran – ženich jsou
slavnostně oblečeni většinou do slavnostního lužickosrbského kroje. 
Ostatní děti jsou oblečeny jako různí ptáci nebo do lužickosrbského
kroje. Obřad začíná návštěvou ženicha v domě nevěsty nebo se 
svatební pár a funkcionáři shromáždí ve škole. Po kontrole ustrojení 
a seřazení procházejí průvodem nejbližší okolí školy, často přes celou
vesnici. Průvod je ukončen zasednutím ke svatební tabuli, kde je po -
dáváno občerstvení ve formě nejrůznějších sladkostí a ovoce. Součástí
svátku je malý program, ve kterém děti recitují, zpívají lužickosrbské
písničky a tancují. „Ptačí svatba“ však již pevně zakořenila i ve světě 
dospělých. Je to svátek v okolí Bautzenu – Budyšína velmi oblíbený,
ptačí svatbu zde hrají nejen ve školkách, ale i některé divadelní společ-
nosti. Dramatizovaná píseň je předváděna na jevištích s účastí dětí, 
v seniorských domech, často i kulturních sálech. S ptačí svatbou se 
však lze setkat i u nás v Čechách – třeba v Kladně, Berouně, ale také 
v Ostravě nebo v Praze. 

Ptačí svatba

1. Znám já ptáčka jednoho, dudek se jmenuje, 
který se oženit chce, sojku si brát bude. 

2. Na tu svatbu veselou bylo moc pozvaných, 
to z rozličného ptactva, jak velkých, tak malých. 

3. Zlatohlavý strnádek, ten jest byl za družbu 
a radostný skřivánek zval hosty na svatbu. 

4. Křepelka za družičku, ta jest věnce vila, 
pannu sojku nevěstu na oddavky vedla. 

5. Krkavec je oddával, jestřáb za svědka stál, 
že nejsou žádní přátelé, všem se zakazoval.

6. Havran byl za kuchaře, ten jim oběd strojil, 
však ho všichni poznají, kterak se začernil. 

7. Slavík dělal muziku, když po jídle bylo, 
a tak, co hostů bylo, všecko tancovalo. 

8. Unavila se sojka, spát se odebrala, 
kdežto švitorná straka postel jí vystlala. 

9. Svatba se dokonala, písničku zavírám, 
na které já taky byl a na ni se díval. 

10. Stalo se roku toho a podnes se stává: 
Když dudek k sojce přijde, svatba je hotová. 

Drsné noci
Tento pohanský zvyk nás přenese daleko do minulosti. Dvanáct dní 
a nocí od Vánoc po Tři krále (dvanáct dní po zimním slunovratu) se 
nazývá různě, naši předkové jim říkali černá zima, losovní dny, nečisté
dni, drsné noci, nebezpečné dny nebo také prostě koleda. Těchto 
dvanáct dní bylo dobře známo našim předkům, a to nejen Slovanům,
ale i Germánům a Keltům. 

V tento čas se říše mrtvých, říše dosud nenarozených a říše živých
volně prolínají, síly temna, chladu a smrti dosahují svého vrcholu. 
V těchto dnech se v našich lesích zjevuje divoká jízda, mrtví bojovníci 
na koních následováni svými mrtvými psy. Před těmito i jinými démony
se lidé chránili, aby nemohli vstoupit do jejich obydlí. K tomu sloužilo
například jmelí nebo břečťan a různá vykuřovadla. Dodnes v této době
obcházejí vsi v Německu průvody příšer s loučemi a řetězy, kterými pak
buší na vrata statků. Traduje se, že tyto dny mají nad našimi životy 
mimořádnou nadpřirozenou moc. Co se nám v tuto dobu zdá, to se také
vyplní, stejně jako to, co si v těchto dnech budeme usilovně přát. Ale 
pozor na to, co si přejeme, žádný čas totiž není horší a nebezpečnější
než těchto dvanáct dní v roce a musíme mít stále na paměti, že je třeba
se obracet ke světlu, nikoli k temnotě. 

Tyto dny byly nejmystičtější, slunce i čas v nich jakoby stojí na místě
a zdá se, že minulost s přítomností se potkávají. Veškerá činnost je utlu-
mena, lidé se soustředí na své nitro, na komunikaci se svými zemřelými
předky, po tuto dobu je zapovězen i sex. Každý z těch dvanácti dnů sym-
bolizuje jinou kvalitu, například měsíce v následujícím roce, vliv na
úrodu, dobré časy, dokonce i smrt králů a vladařů, nemoci a utrpení. 
A to vše podle počasí, které v těchto dnech panuje. Například v den třetí
se k tomu říká: Třetí den bude-li vítr váti, králové a slavní páni, nechajíc
statku, místa uprázdní. Ale především každý z těchto dnů představuje
měsíc v roce.

Hromnice
Svátkem tří králů skončilo liturgické období Vánoc a začíná bujaré 
masopustní období. V některých rodinách se tento den ukládá betlém 
a odstrojuje stromek, jinde ho nechávají na konec velkého vánočního
okruhu – tedy na Hromnice, kdy zimní čas vstupuje do své druhé půle.
Křesťané si tento den, 40 dní po Vánocích, připomínají uvedení Krista do
chrámu. Na památku této události se v kostelech žehná světlo, světí vos-
kové svíčky. Tyto svíčky se nazývaly hromničkami a naši předci je stavěli
do oken nebo na stůl na ochranu proti blesku, běžně spojovaného s hro-
mem. A právě od těchto svíček získal tento svátek svůj název.

– Na Hromnice půl krajíce, půl píce a o hodinu více.

Chození s Dorotou (3. února) v našich krajích neznáme, ale o to více
se asi společně těšíme na masopust. A protože v tomto roce připadají
Velikonoce na konec března, čeká nás náš hrádecký masopust již 
6. února. A tak si pilně připravujte své masky a chystejte masopustní 
koblihy, přátelé zvyků tradičních i obnovených. 

ThMgr. Hedvika Zimmermannová

Zvyky a tradice Trojzemí – Nov˘ rok,
drsné noci i Hromnice



131. ãíslo, 
leden 2016

Předloni se podařilo obnovit tradici hrádeckého masopustu. V loňském
roce se masopustní průvod rozrostl a přidala se dechovka. K zastávkám
v hrádeckých pohostinských zařízeních a domě s pečovatelskou službou
přibyla také jedna u prvních odvážlivců, kteří se rozhodli masopustní
průvod přivítat a pohostit před svým domem. Najdou se letos další? 

Dvakrát jsme měli štěstí na počasí. Letos navíc masopustní víkend 
vychází ještě o týden dříve než vloni. Bujaré veselí a dostatek občer-
stvení plného energie ale nedá nikomu prochladnout. Pokud nechcete
otevřít dveře průvodu, zapojte se do něj a pobavte se spolu s námi.

Základní obrysy hrádeckého masopustu zůstanou stejné. Rádi 
přizpůsobíme trasu průvodu, pokud se najde někdo, kdo jej bude chtít
přijmout u svého domu. Připravujeme i překvapení, ale na porážení 
kobyly, spoustu masek a vepřové hody u hasičárny se samozřejmě 
můžete těšit. Proto chystejte masky a přijďte. Kdo nebude mít masku,
může se dívat, ale cikánky a biřicové letos budou svoji roli plnit ob-
zvláště vážně, a kdo nebude mít masku, ten z dobrot neochutná.

Připomeňme si, o co jde.

Co je masopust?
Slovem masopust se míní období od Tří králů po předvelikonoční postní
období, často ale také jen poslední dny před tímto postním obdobím.
Masopust je především obdobím, kdy je vše dovoleno. Maškary, šašci,
démoni, blázni a různé další podivné figury ovládnou město a vše je po-
dřízeno jejich vládě. 

Jedná se o zvyk s pohanskými kořeny, který se v jisté podobě slavil již
starými Řeky, Římany i Slovany. Slavnost je v tomto podání předzvěstí
jara a prací na poli. Bývá zvykem si tento den nevázaně užít, proto se
také žádá o shovívavost starosta města. V kalendáři se masopustní ob-
dobí přímo váže na Velikonoce. Čtyřicet dní před Velikonocemi začíná
postní období tzv. Popeleční středou. Právě úterý před Popeleční stře-
dou bývalo v minulosti dnem masopustního veselí. Dnes se většinou
masopusty dělají v některém z víkendů, předcházejícím Popeleční středě.
Letos vychází Popeleční středa na 10. února. Masopust proto bude 
v Hrádku 6. února.

Masopust v Hrádku
Masopust začne 6. února v 10 hodin před hrádeckou radnicí. Hlavní
postava oslavy, kterou je Masopust, jinak také Strakatej, zde bude žádat
o povolení masopustu samotného starostu. Poté se se svým průvodem
ujme vlády nad obcí. Z výše oken radnice budou seslány jitrnice a ma-
sopustní koblihy, možná i nějaké pití. Průvod pak vyrazí směrem na svoji
trasu, jejímiž hlavními body budou hrádecké restaurace. Ale nejen ty.
Na každém zastavení se odehraje zhruba totéž: hospodář a hospodářka
přivítá masopustní maškary, pohostí je, hraje hudba, zpívá se a tančí.
Medvěd tančí s hospodyní. Ženich žádá požehnání od hospodáře. 
Kobyla provokuje, ras ji krotí. Hospodyně hostí masky a rozdává paml-
sky. Přebytky se ukládají na vůz, o jehož tažení se podělí masopustní
maškary.

Průvod bude končit v hasičárně.
U hasičské zbrojnice bude poražena kobyla, symbol různých hříchů 

a neřestí, což bude dramatická a krvavá podívaná. Pro citlivější nátury
proběhne tento proces za plentou.

Pak už bude následovat volná zábava v rámci hasičských vepřových
hodů. Mastných pochutin bude dostatek, k tanci i poslechu bude hrát
Chotyňská 12°.

Masopustní masky
V každém masopustním průvodu tvoří základ tradiční masky. Ty mají
svou úlohu při zahájení masopustu, na jednotlivých zastaveních, v prů-
vodu i v jeho závěru. Průvod lze dále obohatit prakticky jakkoliv. Maš-
kary se chovají rozpustile, protože vše je v tento den dovoleno. Zároveň
ale plní svou úlohu danou tradicí. Proto nyní základní masky a jejich roli
popíšeme:

MMaassooppuusstt,,  nneebboo  ttaakkéé  SSttrraakkaatteejj: Strážce a vedoucí všech maškar, vede
průvod, žádá o povolení, první vchází do domu. Má bílý oděv pošitý 
barevnými látkami a barevný čepec. V průvodu je jen jeden Masopust.

KKoobbyyllaa: Symbol množení a hříchů. Vyhazuje zadkem, nosem popichuje

děvčata, počítá, zpívá, vyhazuje „koblihy“. Je voděna rasem a na konci
masopustu poražena.

RRaass: V našem případě rasice s pomocníky, symbol nutného zla, odpor-
nosti, tvrdosti. Maskou je sedlák s odpudivým vzezřením, v kabátu, 
čepici, s řetězem a provazem, na kterém vodí kobylu. Rasovi pomocníci
mají pytle, se kterými mlátí kolemjdoucí. Nabízejí lidem oholení dřevě-
nou břitvou a koňské párky, o ty smlouvají.

MMeeddvvěědd: Symbol plodnosti a temných sil. Tancuje ve směru „po slunci“
s hospodyní, voděn je medvědářem. Doráží na ženy, dělá neplechu.

BBáábbaa//ddíívvkkaa  ss  nnůůššíí: Symbol magie bylinek, nesváru v manželství nebo
partnerství. Nabízí lektvary a vodičky na potenci a dlouhověkost, vtip-
kuje o lásce a manželství. Na hlavě má oboustrannou masku.

ČČeettnnííkk//lluummpp: Symbol pořádků. Hlídá bezpečnost průvodu. Zastavuje
auta a dává jim pokuty, vybírá peníze. Na hlavě má oboustrannou
masku.

V průvodu nesmí chybět ženich, nevěsta, medvědář, smrtka a také 
cikánky a četníci, kteří hlídají, aby pohostinnosti nevyužívali ti, kteří si
pro tento den žádnou masku nenachystali. Masky se mohou i dublovat,
kromě Masopusta, Ženicha a Nevěsty. Může to být například kovář, 
řezník, vodník, hajnej, selky. Masky mohou vycházet z řemesel, známých
postav nebo zrcadlit vlastnosti lidí. Také mohou znázorňovat živly. 
Ideální je, když jsou masky tvořeny z přírodních materiálů a pokud
možno vynechány plasty, guma a podobně. Chceme, aby v průvodu
byly tradiční masky, vyhněme se prosím mykimausům, Santa Clausům,
Šmoulům, Sněhurkám a podobně. 

Jak si můžete užít masopustu nebo k němu přispět?
Máte hned několik možností: můžete průvod uvítat, stát se součástí prů-
vodu, pomoci věcně. Nebo to celé hemžení zpovzdálí pozorovat. Jenže
pak o hodně přijdete. Minimálně o bezprostřednost a také podávané 
lahůdky...

Uvítejte masopustní průvod
Pokud máte chuť, můžete průvod přivítat před vaším domem nebo na
vašem dvoře. Pro váš domov to bude znamenat štěstí na celý další rok.
Znamená to jen přichystat nějaké sladké občerstvení, třeba v podobě 
koblih, smažených šišek nebo koláčů, případně něco od masa. Dobrá by
byla láhev alkoholu pro posílení maškar a voda, šťáva či limonáda pro ty,
kteří alkohol pít nemohou. Nemusíte ale mít strach, že vás průvod přijde
vyjíst. Vaše účast může být symbolická.

Pokud chcete uvítat masopustní průvod u sebe doma, pište na e-mail
infocentrum@branatrojzemi.cz nebo volejte na 725 457 066. 

Staňte se součástí průvodu
Připravte si nějakou vhodnou masku, jak je uvedeno výše, a přijďte 
6. února na náměstí. Hlavně si nezapomeňte vzít do průvodu vlastní
štamprdlata! Vezměte s sebou také něco, co dokáže dělat hluk, ať je prů-
vod slyšet. Bubínky, tamburínky, hrnce, pokličky, flétničky apod. Ne řeh-
tačky, na ně přijde čas později, o Velikonocích.

Pomozte věcně
Nabídněte nám upečení něčeho sladkého, tím nám hodně pomůžete.
Recepty najdete níže na www.branatrojzemi.cz.

Pomoc nabízejte na infocentrum@branatrojzemi.cz nebo na telefonu
725 457 066.

Děkujeme!

BlíÏí se tfietí masopust. Pfiidejte se!

HHrrááddeecckkýý  mmaassooppuusstt
6. 2. 2016 od 10 hodin, před hrádeckou radnicí,

nezapomeňte na masku.
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Na jaře 2015 vyhlásilo MŠMT novou výzvu zaměřenou na podporu 
výuky cizích jazyků a čtenářské gramotnosti. Základní škola Lidická se do
této výzvy zapojila a získala finanční prostředky ve výši 990 000 Kč. Tyto
finance byly využity na 4 hlavní aktivity. První oblastí byla čtenářská gra-
motnost, která měla našim žákům ukázat četbu knížek jako zábavnou 
a zajímavou aktivitu. V rámci této aktivity bylo zakoupeno cca 450 nových
knih, s nimiž se žáci 2.–9. ročníků seznámili formou čtenářských dílen. 
V jejich průběhu se děti učily knížku vidět nejen jako stránky plné textu,
ve kterém by se měly orientovat, ale i jako způsob objevení nového lite-
rárního světa, který jim pomůže rozšířit si své obzory a odpoutat se na
chvíli od světa počítačů a techniky. 

Druhou oblastí této výzvy byl zahraniční jazykově-poznávací pobyt
pro čtyřicet žáků z 8. a 9. tříd naší školy, který se uskutečnil v Londýně.
Žáci zde strávili celý týden, prohlédli si Londýn s jeho nejbližším okolím
a absolvovali výuku angličtiny s rodilými mluvčími. 

Třetí oblastí byl jazykový kurz pro naše dvě učitelky – Dagmar Kasa-
lovou a Lenku Němcovou. Jazykový pobyt spojený s desetidenní výukou
angličtiny probíhal v Londýně, kde si paní učitelky zdokonalily znalosti
anglického jazyka a získaly nové nápady a aktivity do výuky. 

Poslední oblastí výzvy bylo tzv. stínování cizích jazyků pro dva peda-
gogy naší školy – Irenu Soukupovou a mě, Renatu Strakovou. Jednalo se
o návštěvu školy v belgickém Liege, kde jsme měly možnost nahlédnout
do výuky anglického a německého jazyka na místní škole a srovnat úro-
veň i způsob výuky v Belgii a u nás. Bylo to pro nás velmi zajímavé 
a poučné. Materiálně jsme na tom lépe – máme učebnice, lepší 
pomůcky, interaktivní tabule a lépe zařízené třídy. V Belgii nemají žáci

takovou vybavenost, ale mají větší zodpovědnost za to, co ve škole 
dělají. Od malička je jim vštěpováno – učíš se pro sebe, tak dělej, co
umíš. U nás ve školách máme tendenci spíše žáky vést a ukazovat jim, co
a jak by měli dělat. Větší samostatnosti a rozhodování se učí až ve vyšších
ročnících. Je otázkou, co je pro život lepší. Na to už si každý musí odpo-
vědět sám podle sebe a svých zkušeností. Škoda jen, že MŠMT podobné
výzvy nevyhlašuje častěji. Všichni dobře víme, že jazykové dovednosti 
a schopnosti je nejlepší prohlubovat praxí a poznáváním země, kde se
daným jazykem hovoří. Mgr. Renata Straková

Škola T. G. Masaryka již několik let intenzivně podporuje čtenářství. 
I mimo výuku jsou žáci motivováni k četbě účastí ve čtenářských soutě-
žích – např. liberecká soutěž Čteme nevidomým, celorepublikové sou-
těže Čtenář na jevišti či Souboj čtenářů.

Již v době, kdy do škol proudily peníze v rámci výzvy EU – peníze ško-
lám, pořídilo vedení školy interaktivní vybavení do všech tříd a učitelé
prošli mnohými kurzy moderní pedagogiky.

Několik let jsou ve třídách každý týden realizovány tzv. Čtenářské
dílny. Jde o vyučovací lekce, při kterých mají žáci dostatek času na samo -
statné čtení (čtou si potichu, svým vlastním tempem, podle svého výběru,
po celý stanovený čas) a na následné sdílení a reflexi četby. 

Knihy si žáci nosí své nebo si je půjčují ve školní knihovně. Proto jsou
také „otevírací“ hodiny upraveny pro potřeby čtenářů. Školní knihovna
je otevřena a přístupna po celý den. 

Tituly byly do školní knihovny pořizovány pravidelně z prostředků
školy, ale i díky pravidelným sponzorským darům. 

Letos se školní knihovna rozrostla o osm stovek nových knih. Vedení
školy využilo možnosti získat finanční prostředky z Evropských fondů 
a prostřednictvím MŠMT a tzv. Výzvy 56 získalo téměř čtvrt milionu ko-
run, určených právě na nákup knih a vybavení pro čtenářské dílny. 

Tituly byly pořízeny s ohledem na věk i úroveň čtenářů. Vybere si
opravdu každý. 

Pro možnost pracovat s tituly, které nejsou mezi mladými „in“, poří-
dila škola čtečky knih a výukové tablety.

Celý projekt, nazvaný Čtení je něco víc, vnímají učitelé ZŠ T. G. Ma-
saryka jako velmi zdařilý, neboť si uvědomují, že pro některé žáky je 
Čtenářská dílna jediné místo, kde opravdu čtou a systematicky pracují 
s knihou.

A aby i čtenáři Hrádecka měli ze čtenářského projektu užitek, přine-
seme vám každý měsíc recenzi jedné knihy z naší školní knihovny.

Dnes to bude Posel od Markuse Zusaka (autora knihy Zlodějka 
knih).

Hodnocení: 3 smajlíky z pěti
Určeno pro: 14+ a dospělé (pro čtenáře, kteří před dějovou linií

upřednostňují vnitřní svět hrdinů) 
Hlavní hrdina, devatenáctiletý Ed Kennedy, obdrží jednoho dne hrací

kartu se zašifrovanými úkoly, jejichž splnění vyžaduje vstup do úplně ci-
zích životů. Hnán neznámou touhou začne úkoly plnit. Přicházejí další
karty. Ed nahlíží do lidských životů, které jsou a zároveň i nejsou odlišné
od toho jeho. Objeví svět násilí, víry, tajemství, svět nenaplněných citů 
i důvěry v sebe sama. Každý splněný úkol mění i Eda. Každý splněný
úkol jako by odloupl slupku jeho samotného. Ed se stává vnímavějším 
k sobě i ke svým kamarádům a rodině. Ed plní jeden úkol po druhém.
Zdánlivě se nic nemění…, a přesto se změnilo úplně všechno.

âtenáfiství na Z· TGM získalo skvûlou injekci

Peníze navíc pomohly v˘uce jazykÛ
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