
Čtyři varianty nové podoby loga města

Stezky na mokfiadech se roz‰ífií
v okruh

V roce 2014 byly mezi Trojmezím a Kristýnou zpřístupněny mokřady, které mají být především oázou
klidu a protipólem cyklostezkám u řeky a podél Žitavské ulice, kde zvláště v létě panuje čilý provoz.
Nové chodníčky spojily obě cyklostezky, nebo po nich bylo možné částečně obejít největší z tůní.
Letos na jaře proběhne druhá etapa projektu. Stezka bude rozšířena a vytvoří uzavřený okruh. Přibude
také další odpočinkové místo.

Plocha mokřadů, které zabírají asi 1 ha, byla do roku 2014 obtížně přístupná. Příroda si postupně
vzala zpět to, co jí člověk těžbou lignitu v minulosti dočasně sebral. Mokřady se staly útočištěm řady
zajímavých živočišných druhů. Žije zde minimálně 6 druhů žab a 15 druhů vážek. Mokřady byly zpřís-
tupněny částečně po povalových chodníčcích a tam, kde to situace dovolila, udusaným štěrkem.

Nově přibude dalších 75 metrů povalového chodníku, který bude na jednom konci napojen na stá-
vající stezku. Z něj bude vybíhat nad tůň další chodník, zakončený vyhlídkou, zastřešenou altánem.
V altánu vznikne posezení s lavičkou a stolkem.

V místech, kde je dnes stezka zakončena řadou schodů a návštěvník se musí buďto vrátit, nebo
pokračovat lesíkem k řece, bude využita stávající lesní cesta. Bude jen zpevněna, celý okruh se tak
přirozené uzavře. Na tuto stezku bude ústit druhý konec nově vybudovaného chodníku.

Všechny stezky budou vybudovány ve stejném duchu jako v roce 2014. Dodavatelem stavby bude
společnost Anegg, která nabídla cenu 963 000 Kč. Město i na realizaci druhé etapy zpřístupnění
mokřadů u Kristýny získalo dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu.

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 březnového čísla je 22. 2. 2017.
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 10. 3. 2017.
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Nové logo mûsta
Město Hrádek nad Nisou připravuje
v rámci svého jednotného grafického
vystupování nový grafický manuál,
jehož součástí je i návrh nového loga
města a ikonografie představující cha-
rakteristické oblasti propagace města
vůči veřejnosti.

Z mnoha grafických návrhů a kom-
binací vybrala pracovní skupina spolu
s radou města pro nové logo čtyři
nejvhodnější varianty, které vám nyní
předkládáme k nahlédnutí. Nové logo
vychází ze současného znaku města:
heraldická figura stříbrné lilie pochází
z rodového erbu Jiřího Mehla ze Stře-
lic, majitele panství Grabštejn, Hrádek
a Chrastava, v jehož době znak města
vznikl. Hradby vypovídají o tom, že
Hrádek nad Nisou byl povýšen na
město, vlnky spojují logo města s ře-
kou, které městem protéká.

Definitivní podobu nového loga
města vybere na svém příštím zase-
dání zastupitelstvo města. Svůj názor
můžete vyjádřit i vy, zastupitelům po-
může v rozhodování. Na webu města
je otevřena anketa, hlasovat můžete
také formou anketního lístku, který je
k dispozici v Bráně Trojzemí.

V únorovém čísle:
— Pouliční hodiny se vrátí
— Rozhovor s p. Krečmanem
— Akademie třetího věku
— Společenský večer města
— Příběh Dany Obermajerové
— Taneční Babylon

Příloha: Toulání časem…
Kostel Navštívení Panny Marie



Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
11..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
1. schůze rady města v roce 2017, konaná dne 4. ledna, se zabývala 
těmito záležitostmi:
— schválila nákup 2 700 ks permanentních vstupenek na sezónu 2017

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. 2/2016 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. 2017 a současně pře-
dložení potvrzení o bezdlužnosti poplatníka vůči Městskému úřadu
v Hrádku nad Nisou

— vzala na vědomí nepřidělení dotace na projektový záměr Kulturní 
a přírodní dědictví v Trojzemí – zachovat, chránit a propagovat po -
daný do Operačního programu pro přeshraniční spolupráci mezi
Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020

— vzala na vědomí výsledek kontroly Finančního úřadu pro Liberecký
kraj o vyměření odvodů za porušení rozpočtové kázně u projektu Mul-
tifunkční centrum Trojzemí Hrádek nad Nisou, podpořeného z Ope-
račního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská
republika 2007–2013

— schválila partnerství města v anketě „Nejúspěšnější sportovec 
okresu Liberec za rok 2016“ a poskytnutí finančního příspěvku ve výši
5 000 Kč Liberecké sportovní a tělovýchovné organizaci

— schválila propagaci a prezentaci města Hrádku nad Nisou pro rok
2017 dle nabídky regionální televize Libereckého kraje rtm+ v celkové
ceně 72 600 Kč s DPH

— schválila smlouvu o dílo s Romanem Sedláčkem v celkové výši 
216 600 Kč, jejímž předmětem je realizace webové aplikace v rámci
projektu Paměť v krajině Trojzemí

— schválila smlouvu o financování z Fondu mikroprojektů v Eurore-
gionu Nisa, realizovaného v rámci programu Interreg V-A Česká 
republika – Polsko 2014–2020, na projekt Cestou sportu k překonání
hranic, v maximální částce 14 093,84 EUR 

— schválila pořadí uchazečů a dodavatele veřejné zakázky Přesun 
a obnova historické památky – kaple Žitavská ulice, realizované 
v rámci projektu „Prezentace zapomenutých historických památek“
spolufinancovaného z prostředků Evropské unie v česko-polském
programu „Překračujeme hranice“. Vítězným uchazečem se stala
firma Kamenictví Jakub Jurek, Hrádek nad Nisou, za celkovou cenu
631 619 Kč.

22..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
2. schůze rady města v roce 2017, konaná dne 18. ledna, se zabývala
těmito záležitostmi:
— schválila 7. změnu rozpočtu města 2016. Rozpočet města po 7. roz-

počtové změně 2016 má stanoven celkový objem příjmů částkou 
230 451 535,07 Kč, celkový objem výdajů částkou 240 084 364,66 Kč
a salda ve výši 9 632 829,59 Kč ve třídě financování

— schválila vzorový text veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu města pro rok 2017 na účel určený žadatelem v žá-
dosti

— schválila podanou žádost o účelovou neinvestiční dotaci na výdaje
jednotek SDH obcí v roce 2017 k zajištění akceschopnosti ve výši 
150 000 Kč do dotačního programu GŘ HZS prostřednictvím Hasič-
ského záchranného sboru Libereckého kraje

— vzala na vědomí rozhodnutí Zastupitelstva Libereckého kraje 
č. 94/V/ 16/ZK o poskytnutí účelové investiční dotace z Fondu 
ochrany vod Libereckého kraje na projekt „Zajištění zásobování 
pitnou vodou v Hrádku nad Nisou – městská část Václavice, zpraco-
vání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí“. Celkové
předpokládané způsobilé výdaje projektu jsou ve výši 719 954 Kč,
výše dotace 647 958,60 Kč, vlastní podíl 71 955,40 Kč.

— schválila jako Projekt roku 2017 „Pouliční hodiny v Hrádku nad 
Nisou“, přičemž hodiny budou umístěny na rohu ulic Liberecká 
a 1. máje v Hrádku nad Nisou, za předpokladu financování projektu
z darů od fyzických a právnických osob a odhadu celkových nákladů
215 380 Kč

— vzala na vědomí nabídky a jejich hodnocení pro veřejnou zakázku
zadanou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na „Projekční práce – Výstavba budovy Domova seniorů Hrádek nad
Nisou v pasivním standardu“ ve stupni dokumentace pro územní 
rozhodnutí a dokumentace pro stavení povolení. Schválila pořadí
uchazečů a vítěze, firmu Energy Benefit Centre, a. s., Praha 6, za cel-
kovou cenu 1 821 050 Kč včetně DPH 

— schválila přidělení zakázky na provedení úpravy projektové doku-
mentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení a realizace
stupně DZS na akci „Knihovna – Hrádek nad Nisou“ firmě Projektový
ateliér DAVID, s. r. o., Liberec 14, za nabídkovou cenu 481 580 Kč
včetně DPH

33..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
3. schůze rady města v roce 2017, konaná dne 1. února, se zabývala 
těmito záležitostmi:
— schválila pořízení 1 ks ukazatele rychlosti se záznamovým zařízením,

příslušenstvím a službami od společnosti Bártek rozhlasy, s. r. o.,
Praha 2 – Nové Město, za celkovou cenu 55 763 Kč

— schválila podání žádosti do grantového programu Nadace pro zá-
chra nu a obnovu Jizerských hor pod názvem Život v korunách stromů
o celkových projektových nákladech 64 700 Kč

— vzala na vědomí podání žádosti o dotaci do programu spolupráce
INTERREG Polsko–Sasko 2014–2020, přičemž lead partnerem pro-
jektu je Dolnoslezská správa silnic a železnic ve Vratislavi a partnery
projektu jsou město Hrádek n. N. a Große Kreistadt Zittau. Schválila
účast města Hrádek n. N. v projektu „Stavba turistické stezky s cy-
klostezkou v Trojzemí hranic Polska, Čech a Německa včetně dopro-
vodné infrastruktury”, spolufinancování projektu v předpokládané
max. výši 1,6 mil. Kč. 

11..  mmiimmoořřááddnnáá  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
1. mimořádná schůze rady města v roce 2017, konaná dne 24. ledna,
se zabývala těmito záležitostmi:
— schválila podání žádosti o státní účelovou dotaci v Programu 

prevence kriminality v roce 2017 ve výši 1 923 132 Kč na realizaci čtyř
dílčích projektů do Programu prevence kriminality 2017: Hrádek nad
Nisou – multifunkční sportovní hřiště ve Václavicích 2017, Hrádek nad
Nisou – technické zhodnocení MKDS na náměstí 2017, Hrádek nad
Nisou – domovník preventista 2017, Hrádek nad Nisou – asistent pre-
vence kriminality 2017 na příslušný krajský úřad a zajištění finanč-
ních prostředků povinné spoluúčasti města v minimální výši 10 % 
a maximální částce 753 132 Kč

— schválila udělení ocenění starosty města a poděkování starosty města
při Společenském večeru 2017

— schválila výběr zhotovitele akce s názvem „Sociální bydlení – Hrádek
nad Nisou“ (budova bývalého kina č. p. 428, ul. 1. máje). Z důvodu
kontinuity a při provedeném průzkumu trhu je navržen zhotovitel již
realizované projektové dokumentace ve stupni DÚR (dokumentace
pro územní rozhodnutí) Projektový ateliér DAVID, s. r. o., za nabíd-
kovou cenu 481 580 Kč včetně DPH. 

— vzala na vědomí podané nabídky a hodnocení nabídek pro veřejnou
zakázku „Paměť v krajině Trojzemí – Obnova a rekonstrukce kapličky
v Uhelné“. Schválila vyřazení uchazeče Kamenictví Jakub Jurek z dů-
vodu nesplnění požadavků zadavatele. Schválila pořadí uchazečů 
a vítězného uchazeče (dodavatele), firmu Miroslav Hochman, Hrá-
dek nad Nisou – Dolní Sedlo, za celkovou cenu 1 610 223 Kč vč. DPH 

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
11..  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
1. zasedání zastupitelstva města v roce 2017, konané dne 25. ledna, se
zabývalo těmito záležitostmi:
— schválilo podání žádosti o dotaci ZŠ Lidická na projekt „Rekonstrukce

učeben pro výuku AJ, NJ a přírodních věd na ZŠ Lidická v Hrádku nad
Nisou“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu,
47. výzvy, v předpokládané výši celkových nákladů max. 8,3 mil. Kč.
Schválilo zajištění spolufinancování projektu v předpokládané výši
max. 900 000 Kč z rozpočtu města, a to za předpokladu schválení 
dotace. 

— schválilo podání žádosti o dotaci ZŠ T. G. Masaryka na projekt 
„Rekonstrukce jazykové učebny ZŠ TGM v Hrádku nad Nisou“ 
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 47. výzvy, 
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v předpokládané výši celkových nákladů max. 7,7 mil. Kč. Schválilo
zajištění spolufinancování projektu v předpokládané výši max. 
800 000 Kč z rozpočtu města, a to za předpokladu schválení dotace.

— schválilo podání žádosti o dotaci pro ZŠ Lidická na projekt „Nástavba
odborných učeben – ZŠ Lidická v Hrádku nad Nisou“ v rámci Inte-
grovaného regionálního operačního programu, 47. výzvy, v předpo-
kládané výši celkových nákladů max. 17,7 mil. Kč

— schválilo znění Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro
rok 2017 vč. jednotlivých výzev k podání žádosti o poskytnutí dotace

— vzalo na vědomí změnu rozpočtu města 2016 č. 7
— schválilo připojení města Hrádek nad Nisou k mezinárodní kampani

Vlajka pro Tibet, která proběhne 10. 3. 2017
— schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Hrádek nad Nisou 

č. 1/2017, kterou se vymezují školské obvody spádových mateřských
a základních škol v Hrádku nad Nisou

— schválilo poskytnutí daru ve výši 30 000 Kč Oblastní charitě Liberec,
a to na náklady spojené s provozem Domova pokojného stáří – Do-
mova sv. Vavřince v Chrastavě.

Dotaãní program mûsta
Hrádek nad Nisou na

rok 2017
Dnem 1. 2. 2017 byl vyhlášen dotační program města na letošní rok. 
Příjem žádostí o dotaci bude probíhat od 9. března do 3. dubna. Pro-
jednání a schválení podpory proběhne 12. dubna.

Stejně jako v minulých letech má dotační program dvě části. O dotaci
je možné žádat na aktivity a akce, v tomto podprogramu je připraveno 
k rozdělení 185 000 korun. Podprogram na podporu volnočasových 
činností (dříve podprogram na člena) je určen pro podporu subjektů 
s členskou základnou působících na území města a je v něm připraveno
145 000 korun. Dotaci je možné čerpat na akce realizované a hrazené 
v období od 1. 1. do 31. 12. 2017.

Žádosti je možné podávat výhradně prostřednictvím standardizova-
ných formulářů, a to osobně na podatelně úřadu nebo poštou, nebo 
datovou schránkou s elektronickým podpisem. Formuláře jsou k dispo-
zici na internetových stránkách města, případně je možné si je vyzved-
nout na odboru dotací a kultury.

V podprogramu na akce je dotace určena na podporu aktivit a akcí
konaných na území města a na podporu činností subjektů působících na
území města ve prospěch jeho obyvatel. Žádat mohou právnické osoby
a fyzické osoby, i podnikající, působící na území města Hrádek nad 
Nisou, vyjma příspěvkových organizací města a oddílů Sboru dobrovol-
ných hasičů. Žadatel může podat maximálně 2 žádosti. Maximální výše
dotace na první žádost je 15 000 Kč, na druhou žádost 7 500 Kč. Dotace
nesmí být použita na úhradu investičních výdajů, tabákových výrobků,
alkoholu a jiných návykových látek, dále na úhradu nájemného a služeb
v objektech ve vlastnictví města. Dotace není určena na úhradu nákladů
v souvislosti s reprezentací jednotlivců a kolektivů v zahraničí.

Podprogram „na člena“ je určen na podporu členství dětí a mládeže
(do 18 let věku), příp. dospělých členů organizací zajišťujících zájmové
aktivity na území města. Požádat si mohou právnické osoby, které mají
sídlo na území města Hrádek nad Nisou a které mají stanoveny mini-
mální členský příspěvek ve výši 10 Kč na člena. Žadatel může podat 
maximálně 1 žádost. 

Dotace bude poskytnuta ve výši 200 Kč na člena do 18 let, v maxi-
mální výši 20 000 Kč na jednu žádost. Pokud celková alokace nebude 
vyčerpána, bude zbytek finančních prostředků rozdělen poměrově mezi
žadatele a určen na podporu dospělých členů.

Celé znění podmínek dotačního programu, včetně seznamu povin-
ných příloh žádosti, najdete na internetových stránkách města. Do 
9. března je možné na odboru dotací a kultury konzultovat případné 
nejasnosti žadatelů.

Kromě dotačního programu města je možné využít také tzv. indivi-
duálních žádostí o dotaci. Dotaci lze poskytnout na základě žádosti 
o poskytnutí dotace po posouzení v orgánech města a po uzavření 
veřejnoprávní smlouvy. Vzorový formulář žádosti o dotaci i vzor veřej-
noprávní smlouvy je na internetových stránkách města v oddíle odboru
dotací, rozvoje města a kultury.

Pouliãní hodiny se vrátí
pfii slavnostech

Vloni v září byla otevřena veřejná sbírka s názvem „Hrádecké hodiny“.
Vedení města tak reagovalo na ohlasy obyvatel, kteří se vyjádřili pro 
to, aby se na roh ulic 1. máje a Liberecká vrátily hodiny. A také na jejich
odhodlání na hodiny přispět. Na tomto místě hodiny bývaly v sedmde-
sátých a osmdesátých letech.

Umístění nových pouličních hodin bylo vybráno jako projekt roku
2017. Předpokladem je, že budou financovány z darů fyzických a práv-
nických osob, tedy z peněz od obyvatel a firem. Když byla v roce 2004
vyhlášena projektem roku revitalizace zeleně v městském parku, našli 
se dárci pro všechny tehdy vysazené stromy. S podobnou myšlenkou by
nyní do městského mobiliáře měly přibýt i hodiny – každý má možnost
si část hodin „koupit“. 

Vybrané hodiny budou mít tři ciferníky. Náklady na jejich pořízení 
a instalaci jsou odhadnuty na 215 000 Kč.

Veřejná sbírka zatím stále probíhá. Přispět je možné na účet číslo
530036-0984856329/0800, vedený u České spořitelny. V polovině února
na něm byla částka 11 384 Kč. Další jednotky tisíců korun jsou nasbírány
v zapečetěných pokladničkách (proto nelze uvést přesnou částku) umís-
těných v informačním centru Brány Trojzemí a v podatelně městského
úřadu.

Příspěvky, které zašlete na účet, si jednoduše můžete odečíst od 
základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Jediné, co k tomu potře-
bujete, je potvrzení o daru, které vám rádi zašlou pracovnice finančního
odboru městského úřadu na základě kontaktních údajů. 

Kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, datum platby, variabilní
symbol, bankovní spojení) zašlete na e-mail: solnarova@muhradek.cz
a potvrzení o daru vám dorazí během dvou týdnů.

Zaãalo stûhování 
Grösselovy kaple z roku 1697

Výklenková kaple na Žitavské ulici, která je téměř ukryta na soukromém
pozemku za bariérou zeleně, se stěhuje. Památka z roku 1697, která je 
i v rámci regionu poměrně významná, bude nově umístěna na pozemku
města, jen několik metrů od podstávkového domu Koník. Město přis-
toupilo k neobvyklému kroku stěhování poté, co majitelé pozemku na-
vrhli, že památku městu věnují.

Kaple je v těchto dnech postupně rozebírána. Jednotlivé části budou
podle potřeby ošetřeny a opraveny. V jarních měsících bude vybudován
řádný základ a kaple bude znovu sestavena. 

Celé stěhování probíhá v rámci projektu podpořeného z česko-pol-
ského fondu malých projektů Euroregionu Nisa. Polský partner z Boles-
lawiece opravuje část svého lapidária. Práce provádí Kamenictví Jakub
Jurek. Ve výběrovém řízení nabídl nejnižší cenu 631 619 Kč.
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Spolupráce s mûstem 
Boleslawiec se úspû‰nû rozvíjí
Město Hrádek nad Nisou dlouhodobě spolupracuje s dvěma nejbližšími
městy – německou Žitavou a Polskou Bogatyniou. Naše tři města jsou
spojena ve svazku měst Malý trojúhelník a před dvěma lety se stala i ofi-
ciálními partnerskými města. Spíše historicky jsou partnerským městem
polské Piechowice. Vzájemná pomoc při povodních spojila Hrádek nad
Nisou a Kralupy nad Vltavou. Smlouva, která spolupráci potvrdila, byla
podepsána v roce 2015. 

Stále intenzívnější je spolupráce s dalším polským městem Bolesla-
wiec. Od Hrádku nad Nisou jej dělí asi 90 km, přesto byla v posledních
měsících dohodnuta spolupráce na několika projektech. „Ta spolupráce
je už nyní velmi široká, ať už v oblasti záchrany kulturního dědictví, kul-
tury nebo i sportu. Do budoucna se můžeme bavit o spolupráci seniorů
a spolků. Zájem o spolupráci je navíc vzájemný, tedy i ze strany Bolesla-
wiece,“ říká starosta Hrádku Josef Horinka. 

V současné době už probíhá projekt Prezentace zapomenutých 
historických památek, v rámci kterého se stěhuje Grösselova kaple na 
Žitavské ulici. Polský partner v rámci tohoto projektu zahájí sanaci svého
lapidária. Záchrana kulturního dědictví bude hlavním tématem i u dal-
šího chystaného projektu, kterým bude druhá etapa rekonstrukce pod-
stávkového domu Koník.

„Máme připravené projekty týkající se sportu a kultury. Boleslawiec
podal čtyři žádosti, ve kterých je Hrádek nad Nisou partnerem bez 
finanční spoluúčasti, jednáme ale o dalších možnostech,“ říká starosta
města Josef Horinka. Uskuteční se třeba mezinárodní soutěž v plavání,
Euroregionální běh ulicemi nebo Euroregionální spartakiáda seniorů.
Hrádek je také partnerem projektu To je zajímavé... Subjektivní průvod -
ce Euroregionem Nisa. 

Nabízí se otázka, zda se Boleslawiec nestane dalším partnerským
městem Hrádku nad Nisou. „Na jednom ze zasedání zastupitelstva
města jsem již o tomto záměru hovořil. Těch společných projektů je
opravdu celá řada a tak bych starostu Boleslawiece rád požádal o part-
nerství, které by se mohlo stát dalším krokem v rozvoji naší spolupráce,“
říká Josef Horinka. 

„Hrádek nad Nisou je nepoměrně menší než Boleslawiec, který má
přes 40 tisíc obyvatel. Jak Hrádek nad Nisou, tak Boleslawiec ale mají 
z minulosti bohaté zkušenosti s využíváním dotačních fondů Evropské
unie,“ dodává ještě Josef Horinka. 

Město Boleslawiec leží v jihozápadní části Polska a je považováno za
jedno z nejkrásnějších měst Dolního Slezska. Protéká jím řeka Bóbr, která
je v těchto místech velice malebná. A jak připouští i obyvatelé města, je
stále častěji vyhledávána českými vodáky. Autem trvá cesta z Hrádku do
Boleslawiece něco málo přes hodinu. Cesta přes Zhořelec utíká díky
hlavnímu silničnímu tahu velice rychle. 

Počátky města sahají do poloviny 13. století, tedy do stejného období
jako u Hrádku. Boleslawiec je však znám nejen po celém Polsku, ale 
i v Evropě, především díky výrobě keramiky. Tradice místních dílen je
stará několik století. Což si může každý návštěvník ověřit v místním 
muzeu, které má největší sbírku kameniny v Polsku. Symbolem místní
keramiky jsou pak hlavně motivy složené z puntíků, růžic a pavích oček,
vyvedené nejčastěji v kobaltové modři. Zajímavostí je, že tento motiv,
který je často k vidění i v prodejnách v Sasku a v Čechách, je poměrně
mladý. Poprvé se objevil až v osmdesátých letech 19. století. Krásné 
je celé centrum města s řadou památek. Jen procházka náměstím je 
exkurzí od gotiky přes renesanci po baroko.

Îádosti o dotaci na 
modernizace ‰kol byly

podány
V prosinci jsme podrobně informovali o záměrech modernizovat obě
největší školní budovy. Na začátku února byly do integrovaného regio-
nálního operačního programu podány tři žádosti o dotaci. Dvě se týkají
ZŠ Lidická a jedna Základní školy T. G. Masaryka. Město na přípravě 
projektů v posledních měsících usilovně pracovalo, aby je stihlo podat
do prvních výzvy programu. Jak zkušenosti z poslední doby ukazují, 
zájem o čerpání dotací je totiž obrovský. V některých dotačních progra-
mech je tedy podání v 1. výzvě jedinou šancí na úspěch. 

Město Hrádek nad Nisou připravilo a podalo žádost o dotaci na 
nástavbu odborných učeben ZŠ Lidická. V případě úspěšného vyřízení
žádosti dojde v rámci projektu k nástavbě objektu šaten a zázemí 
s dvěma odbornými jazykovými učebnami a jednou robotickou učeb-
nou. Vzniknou zde také čtyři kabinety a doplnění tzv. zelené třídy na
školní zahradě. Rozpočet tohoto projektu je 17 622 444 Kč, předpoklá-
daná výše dotace 15 538 944 Kč.

Dvě zbývající žádosti podala každá ze škol samostatně. ZŠ Lidická 
připravila spolu s městem žádost na projekt „Rekonstrukce učeben pro
výuku AJ, NJ a přírodních věd na ZŠ Lidická v Hrádku nad Nisou“. Z pro-
jektu by byly modernizovány dvě jazykové učebny a učebna fyziky a che-
mie. Součástí rozpočtu je i vybudování bezbariérového WC a nákup 
a umístění schodolezu pro bezbariérový přístup. Náklady projektu jsou
odhadnuty na 8 232 769 Kč, dotace by mohla činit 7 365 279 Kč.

ZŠ T. G. Masaryka připravila spolu s městem žádost o dotaci na pro-
jekt „Rekonstrukce jazykové učebny ZŠ TGM v Hrádku nad Nisou“. V pří-
padě přidělení dotace dojde k rekonstrukci jazykové učebny a knihovny,
vybudování bezbariérového WC ve staré budově i v přístavbě, vestavbě
výtahu v obou budovách a výstavbě bezbariérové rampy a přístupové
komunikace. Předpokládaná výše celkových nákladů je 7 628 499 Kč,
předpokládaná výše dotace by měla být 6 835 157 Kč.

Město už má od loňského roku do Integrovaného regionálního ope-
račního programu podané žádosti o dotace na rekonstrukci výměníku
na Liberecké ulici pro účely tzv. dětské skupiny a na rekonstrukci Schu-
bertovy vily pro účely komunitního centra. U obou žádostí stále probíhá
hodnocení.

Zápis do prvních tfiíd
Zápis dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2017/2018 
pořádá každá škola samostatně. Rodiče s dětmi se dostaví do školy,
kterou si vybrali. Zápis se uskuteční v pátek 7. dubna od 14.00 do
16.30. 

Kritéria pro přijetí budou vyvěšena na webových stránkách 
jednotlivých škol. Na internetových stránkách se také objeví termíny
případných dnů otevřených dveří, při kterých můžete hrádecké školy
lépe poznat. K zápisu je potřeba přinést rodný list dítěte a občanské
průkazy rodičů.

Do budov ZŠ Donín, ZŠ Lidická a ZŠ Loučná se při zápisu vstupuje
hlavním vchodem. Ve škole T. G. Masaryka probíhá zápis v přístavbě, 
do které se vstupuje stejným vchodem, jako do školní jídelny – tedy
za poštou.

Zastupitelstvo města stanovilo obecně závaznou vyhláškou 
č. 1/2017, že celé území města tvoří jeden školský obvod, do kterého
spadají všechny mateřské i všechny základní školy.

Nov˘ asfalt v Oldfiichovû
Dobrá zpráva pro obyvatele Oldřichova na Hranicích: hlavní komuni-
kace, která vede celým Oldřichovem, se letos dočká nového povrchu.
Tato komunikace je z větší části v majetku Libereckého kraje, který roz-
hodl o její opravě. Zbývající část v horní části Oldřichova, včetně otočky
pro autobus, je ve vlastnictví města. Aby oprava byla kompletní, došlo 
k dohodě mezi městem Hrádek nad Nisou a Libereckým krajem, na 
základě které město opravu své části kraji uhradí. 

4 z radnicei



511. ãíslo, 
únor 2017rozhovor

V říjnu loňského roku předával starosta města Cenu města Hrádek nad
Nisou také Janu Krečmanovi, který je znám především příznivcům rych-
lých aut. Jako spolujezdec se stal spolu s Pavlem Janebou vicemistrem
náročného Poháru míru a přátelství, s Ladislavem Křečkem získal sedm
mistrovských titulů. Až do roku 2013 pořádal v Hrádku nad Nisou 
Rallye Lužické hory. Od roku 2010 je členem rady města. Za obnovení
Rallye Lužické hory už Jan Krečman převzal výroční cenu města za rok
2006. Tehdy také vznikl první rozhovor o motorismu a automobilových
závodech. Tentokrát jsme si znovu povídali hlavně o autech, ale trochu
jinak...
Ocenění za práci pro město jste převzal hlavně za svoji činnost
v oblasti motoristického sportu. Když jsem se do Hrádku přis-
těhoval a poprvé jsem tady slyšel jméno Krečman, nebylo mi
neznámé. Výsledky, kterých jste dosahoval, prostě daleko pře-
kročily hranice města a dostaly se i k nám do Loun. Jak jste se
vlastně dostal k tomuto sportu?
První, co bych měl říci, je to, že je to díky mému tatínkovi, který motoris-
mus v Hrádku organizoval od samých počátků. Pamatuji si, že jako dítě
jsme jezdili na společné výlety s lidmi, kteří už auto měli. Ti brali ty, co
auto neměli a tak vznikla docela dobrá parta. Ta začala posléze pořádat
různé motoristické akce ve městě počínaje jízdami zručnosti, motokro-
sem a motokárami. 

Žil jsme od mala mezi těmito nadšenci, a tak přesto, že jsem hrál ak-
tivně fotbal, pohyboval jsem se hodně mezi auty a po vojně jsem jim zcela
propadl. Začal jsem se věnovat branně orientačním soutěžím, které 
v Hrádku měly také velkou základnu. Postupně vznikla parta kolem Jiřího
Bistiaka, Jiřího Pavla, Vaška Kalfeřta a mě. Přestavěli jsme své rodinné vozy
na závodní a začali jsme jezdit první rallye. Třeba v Novém Boru tehdy
populární Rally Klíč. Dvě sezóny jsem vydržel za volantem. Pak, jak do-
cházely peníze, jsme se spojili s Jirkou Bistiakem a já jsem usedl na místo
spolujezdce. A za dva roky se nám podařilo vystoupat povinnými soutě-
žemi na Mistrovství ČSSR. Tam už ale byla náročnost přeci jen větší, naše
touha být dobří také, a výsledkem bylo několik havárií. Sice naštěstí bez
následků na zdraví, ale naše dvojice tím skončila. Tehdy jsem přestoupil
k Pavlu Janebovi. S Pavlem jsem jezdil za Autoklub Hrádek, který byl sou-
částí Svazarmu. Začalo nám také těžší období, protože v roce 1983 mi
zemřel otec. Tehdy byl motoristický sport v Hrádku na vrcholu. Pořádali
jsme Mistrovství ČR v rallye a federální mistrovství v Dukelském závodě
branné zdatnosti. Měli jsme tehdy velkou podporu v Hrádku, kde byl 
tradičně silně zastoupen automobilový průmysl. Výroba soukolí byla 
naprosto špičková, takže se zde vyráběla i soukolí pro závodní vozy. 
Podporu jsme měli i ze Škodovky. Dostávali jsme řadu rad, jak máme auto
připravit na závody, pan inženýr Nepomucký nám třeba vypočítal, kolik
smí každá součástka v autě vážit. Často to znamenalo nakupovat v za-
hraničí. Pavel Janeba naštěstí v té době zastupoval obchodně technické
služby Škody a tak z našetřených diet dovážel vybavení. Nakonec jsme
měli v té době technicky vyspělejší auto než fabrika. Což nám pomohlo
dosáhnout nejlepších výsledků, tehdy jsem získal první titul mistra repu-
bliky.
Čím jste tehdy jezdili?
Já jsem začínal se Škodou 100, pak jsem měl Škodu 110 R Coupé. Pak při-
šla v roce 1986 Škoda 120. Tehdy jsme jezdili těžké dlouhé soutěže, třeba
2 500 km ve třech dnech, bez odpočinku, skoro bez přestávky. To jsme 
po návratu usínali ve stoje. Museli jsme spěchat i při přejezdech mezi
rychlostními zkouškami, abychom je stihli. To už dnes vůbec nepřichází
v úvahu.
Co když jste auto při závodech nabourali?
Tehdy byla pojišťovna přítelem motoristů, pojistit šlo i závodní auta 
a z pojistky se hradily veškeré škody. Dá se říci, že tím pojišťovna moto-
ristický sport podporovala. Na druhou stranu na autech nesměly být 
reklamy.
Které z těch závodů, které jste jel, považujete za nejzajímavější?
Když jsem začal závodit, moc jsem si přál jet Rallye Škoda. To se mi po-
vedlo a měl jsem z toho velkou radost. Zajímavé, ale i těžké byly závody 
v Polsku, Bulharsku, v Rumunsku. Hned napoprvé jsme dojeli druzí v už
zmíněném Poháru míru a přátelství. 
Měl jste během kariéry nějakou kuriózní nehodu, nebo se vám
vyhýbaly?
Hned po první ráně, kterou jsme měli s Jirkou Bistiakem, jsem chvíli 
spal, protože jsme skončili bokem ve stromu. Kuriózní havárii jsme měli

s českou olympioničkou v běhu na lyžích Aničkou Janouškovou, která si
vyzkoušela závodění se Škodou Favorit. Auto jsme jí připravili v Hrádku 
a na druhém závodě si myslela, že už to umí. Skončili jsme na střeše 
u rybníka, cestou jsme vyrazili dva žulové patníky a skončili dva metry od
vody. Za 14 dnů už si ale nechala poradit a porážela i zkušenější jezdce.
Největší rána nastala s Láďou Křečkem v Lancii, kdy jsme v maximální
rychlosti urazili zadní kolo o most, čumákem jsme narazili do dalšího
mostku, pak do stromu a dopadli jsme na Láďovy dveře do škarpy. Když
všechno ztichlo, ptal jsem se: „Křečku, žiješ?“ „Jo. A co ty?“ Auto začalo
hořet, já jsem tehdy jel poprvé podle předpisů v kukle, takže jsem měl
strach, že mi ohoří fousy. Křeček mě přelezl, dostal se ven a vtom tam 
přišel policista, který mi odepl pás. Takže jsem natvrdo dopadl dolu a na-
razil si kostrč. Z toho jsem měl nejbolestivější motoristický úraz. 
O hrádecké Rallye Lužické hory jsme si hodně povídali před 
deseti lety. Před čtyřmi lety ale znovu skončila. Proč? A bude
ještě někdy?
Příprava takové akce je vždycky o dvou, třech lidech, kteří musí kolem
sebe najít dalších 350 lidí. Jenže dnes se přidává ještě velká závist a zloba.
Dopracovali jsme se až k tomu, že se lidé v obci málem poprali, protože
jeden závod chtěl, druhý ne. Ten, který ho nechtěl, začal škodit. A po-
slední dva roky, ve kterých se rallye jela, jsme ji uspořádali jen díky 
podpoře úředníků, kteří jí fandili. S novým občanským zákoníkem se ale
rozšířil okruh těch, kteří se stali účastníky řízení. Bohužel jsem se setkal 
i s vydíráním s tím, že když nedáme peníze, tak dotyčný rallye zastaví. 
Poslední kapkou byl postoj Lesů ČR k využití lesních cest. A není možné
investovat do příprav, které samy o sobě něco stojí, a pak rallye zrušit. 
Už jsem díky tomu ztratil i chuť v tomto pokračovat. A to ani nemluvím 
o riziku, kdyby se něco stalo.
Na co všechno máte řidičské oprávnění?
Na všechno, kromě autobusu. Když jsem byl na učilišti, dělali jsme si 
řidičák i na náklaďák. Takže jsem v 17 letech jel wartburgem do Tater, to
bylo v srpnu 1968. Ono i tehdy platilo, že v řidičském průkazu byla věta,
že platí až od 18 let věku. Jenže mně ji tam zapomněli napsat. 
Motorky vás nelákaly?
Já nepatřím k lidem, kteří se rádi strkají. Motorky mě netáhly, i když 
v Hrádku bylo hodně dobrých jezdců. Samozřejmě, že v rokli jsem si 
párkrát motorku půjčil a jezdil.
Kolik jste zničil aut?
Na Sedle jsem otočil na střechu služební stejšinu. Při závodech jsem jako
řidič vyskočil jednou z tratě, ale to jsme mohli pokračovat dál. Ostatní 
nehody jsem zažil jen jako navigátor.
Ještě závodíte?
Člověk nemá nikdy říkat nikdy. Láďa Křeček prodal našeho Forda, se kte-
rým jsme zažili krásné časy. A kupci dal bonus, že prý přemluví Krečmana,
aby ho naučil, jak se s tím závodí. Takže zase občas jezdím. Naštěstí to je
rozumný člověk, který sice chce jezdit rychle, ale je zodpovědný. 
V posledních letech se ale angažujete také v místní politice. 
Za to může voda. V roce 2010 jsem šel při povodních pomoci pytlovat 
písek do hasičárny a skončil jsem jako člen krizového štábu. Já mám 
takový přístup k životu. Když chci pomoci, tak pomůžu, neřeším, jestli se
to vrátí nebo ne. To mám asi po mamince i tatínkovi. Po podzimních vol-
bách v roce 2010 jsem byl zvolen do zastupitelstva a od té doby jsem 
i v radě města.

Jan Kreãman: PÛlstoletí za kapotou
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Hrádecký masopust se zabydlel v kalendáři. Ne napevno, termín konání
se odvíjí od termínu Velikonoc, ale své místo v předjaří má jisté. Letos 
vychází na 25. února.

Masopustní veselí se od prvního ročníku rozrostlo, přibyla dechovka
a řada nových masek. A na hrádecký masopust jezdí lidé z širokého okolí,
včetně sousedů z Polska a Německa. 

K zastávkám v hrádeckých pohostinských zařízeních a domě s pečo-
vatelskou službou přibyla předloni také jedna u prvních odvážlivců, kteří
se rozhodli masopustní průvod přivítat a pohostit před svým domem.
Najdou se letos další? 

Třikrát jsme měli štěstí na počasí. Bujaré veselí a dostatek občerstvení
plného energie ale nedá nikomu prochladnout, i kdyby to letos nevyšlo.
Pokud nechcete otevřít dveře průvodu, alespoň se do něj zapojte a po-
bavte se spolu s námi.

Základní obrysy hrádeckého masopustu zůstanou stejné. Rádi při-
způsobíme trasu průvodu, pokud se najde někdo, kdo jej bude chtít 
přijmout u svého domu. Opět dojde na ztrestání kobyly u hasičárny, 
těšit se samozřejmě můžete na spoustu masek a vepřové hody u hasi-
čárny. Proto chystejte masky a přijďte. Kdo nebude mít masku, může se
dívat, ale cikánky a biřicové letos budou svoji roli plnit obzvláště 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 
podřízeno jejich vládě. 

V kalendáři se masopustní období přímo váže na Velikonoce. Čtyřicet
dní před Velikonocemi začíná postní období tzv. Popeleční středou.
Právě úterý před Popeleční středou bývalo v minulosti dnem masopu-
stní ho veselí. Dnes se většinou masopusty dělají v některém z víkendů,
předcházejícím Popeleční středě. Letos vychází Popeleční středa na 
1. března. Masopust proto bude v Hrádku onoho 25. února, průvod 
vyrazí od radnice v 10 hodin.

Hlavní postava oslavy, kterou je Masopust, jinak také Strakatej, zde
bude před radnicí žádat o povolení masopustu samotného Starostu.
Poté se se svým průvodem ujme vlády nad obcí. Z výše oken radnice 
budou seslány jitrnice a masopustní 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 požeh-
nání od hospodáře. Kobyla provokuje, ras ji krotí. Hospodyně hostí
masky a rozdává pamlsky. Přebytky se ukládají na vůz, o jehož tažení se
podělí masopustní maškary.

Průvod bude opět 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 vepřových hodů. 
Mastných pochutin bude dostatek, k tanci i poslechu bude hrát Cho-
tyňská 12°.

Pokud máte chuť průvod přivítat před vaším stavením nebo i jinak 
pomoci, pište na e-mail infocentrum@branatrojzemi.cz nebo volejte 
na 725 457 066. Nebojte se přidat, vše můžeme dohodnout.

Pokud půjdete do průvodu, připravte si nějakou vhodnou masku, 
ideálně tradiční, vesnickou, ne filmovou. Nezapomeňte vzít do průvodu
vlastní štamprdlata! Vezměte s sebou také něco, co dokáže dělat hluk,
ať je průvod slyšet.

Nábor do akademie 
tfietího vûku

V Hrádku bude pro seniory otevřena Akademie umění a kultury vzdělá-
vání třetího věku. Díky finanční podpoře Libereckého kraje a města
Hrádku nad Nisou se můžete vzdělávat hned ve třech uměleckých obo-
rech. Akademie vám umožní smysluplné a aktivní naplnění volného
času specificky zaměřeným studiem, které bude vhodně naplňovat vaše
potřeby, a to jak psychické – tvořivost, seberealizace, uplatnění – tak 
potřeby sociální – navázání nových kontaktů s vrstevníky podobných 
zájmů apod. 

Úkolem Akademie v Hrádku je tak motivovat občany seniorského
věku k aktivnímu přístupu k životu a posílení jejich duševní i fyzické 
kondice prostřednictvím umění. V Hrádku nad Nisou tak vznikne 
komplexně pojatá veřejná instituce (v porovnání s jinými obcemi i kraji
v ČR ojedinělá), která bude otevřená pro umělecké vzdělávání všech 
generací. 

AA  vv  jjaakkýýcchh  oobboorreecchh  aa  kkddee  ssee  mmůůžžeettee  vvzzdděělláávvaatt??
V hudebním – individuální výuka (45 minut jedenkrát týdně) hry na
zobcovou flétnu nebo klarinet a saxofon (vhodné i pro úplné začáteč-
níky). Vyučuje dopoledne v úterý učitel ZUŠ Liberec pan Luboš Lachman
v budově Základní školy T. G. Masaryka v Komenského ulici. Klarinet či
saxofon zajistíme. 

Cena 100 Kč na jeden měsíc.

Ve výtvarném – skupinová výuka (90 minut jedenkrát týdně) všech vý-
tvarných technik. Vyučuje odpoledne každou středu učitelka ZŠ Donín
paní Blanka Trnková v Klubu důchodců v Nádražní ulici. Výtvarný mate-
riál zajistíme. 

Cena 50 Kč na jeden měsíc.

V literárně–dramatickém – skupinová výuka (90 minut jedenkrát týdně)
všech literárních dovedností a divadelních technik. Vyučuje odpoledne
každé pondělí herečka Divadla F. X. Šaldy v Liberci paní Štěpánka Prým-
ková v Klubu důchodců v Nádražní ulici. 

Cena 50 Kč na jeden měsíc.

Akademie bude zahájena v týdnu od 1. 3. 2017 a ukončena 30. 6. 2017
s možností pokračovat od září 2017 v dalším školním roce.

Přihlášku a více informací, včetně podrobnější náplně jednotlivých
oborů, naleznete také na www.zusliberec.cz/detasovane–pracoviste–
hradek–nad–nisou–cl–80.html, kde ji můžete vyplnit a sami nebo za 
pomoci vnoučat zaslat na email kolafa@zusliberec.cz. Nebo přihlášku
zašlete nejpozději do 24. února 2017 poštou na adresu: ZUŠ Liberec,
Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec 1. Přihlášku si můžete vyzvednout
také v informačním centru Brána Trojzemí.

Přesný čas, datum a místo první vyučovací hodiny Vám oznámíme 
v týdnu od 27. 2. 2017.

Milí prarodiče, ukažte vnoučatům, že vzdělávání vás baví.
Josef Horinka, starosta Hrádku nad Nisou 

Tomáš Kolafa, ředitel ZUŠ Liberec

BlíÏí se ãtvrt˘ masopust. Pfiidejte se!



V sobotu 14. ledna 2017 se uskutečnilo na hrádecké Kristýně 17. novo-
roční setkání k neformální diskusi o spolupráci ve vzdělávání v Libe -
reckém kraji a v Trojzemí. Sešlo se zde devatenáct pedagogů, politiků 
a dalších přátel vzdělávání.

Při novoročním přání, přípitku a přivítání účastníků ocenil místosta-
rosta Hrádku nad Nisou Pavel Farský tradici novoročních setkání přátel
vzdělávání pro spolupráci obcí s Libereckým krajem v oblasti vzdělávání
a pro navazování kontaktů přinášejících inspiraci pro spolupráci organi-
zací a jednotlivců.

Tématem letošního setkání byla spolupráce organizací při vzdělávání
lidí v období takzvané čtvrté průmyslové revoluce spojené s rozšířením
robotizace ve výrobě a s rozvojem komunikačních technologií včetně 
internetu, což ovlivní život lidí. 

V obecném úvodu k diskusi připomněl Jiří Týř, organizátor setkání, že
technika a technologie významně ovlivňovaly život lidí už od pravěku,
ale teprve například knihtisk a zdokonalená dělba práce jako základ 
sériové výroby vytvořily podmínky pro mechanizaci a automatizaci výroby
nejprve prostřednictvím parních a elektrických zařízení a jednoduchých
počítačů. Teprve pak přišla průmyslová robotizace s roboty zapojenými
i do počítačové sítě. Jejich širší využití se zejména v Německu označuje
jako Průmysl 4.0 a bude stejně jako u předchozích změn ovlivňovat práci
a život lidí. V Libereckém kraji bychom tedy měli přemýšlet i o tom, jak
bude vypadat Liberecký kraj 4.0, a to nejen ve vzdělávání lidí. 

Následovala neformální diskuse. Jaroslav Semerád, nový ředitel libe-
recké Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické má v robotizaci
dlouhodobé zkušenosti s dobrými výsledky. Zřejmě i proto se SPŠSE 
Liberec právě stává takzvaným Centrem odborného vzdělávání, které
bude ve spolupráci s Libereckým krajem nadstandardně vybaveno i pro
to, aby škola mohla ještě lépe dávat své vybavení a zkušenosti k dispozici
i ostatním školám. SPSŠE také dlouhodobě spolupracuje s Technickou
univerzitou Liberec a i ona má přesto, že je to prestižní škola, někdy
problém získat dost učitelů technických předmětů zejména z důvodu
malých platů ve školství.

Michael Canov, starosta Chrastavy a nově zvolený senátor Parla-
mentu ČR, nejprve zavzpomínal, jak učil v Chrastavě a pak v libereckém
gymnáziu chemii. K současným změnám ve školství poznamenal, že jsou
zejména ze strany ministerstva školství na jakémsi obtížně pochopitel-
ném ideologickém základě zaváděny i takové změny, které školství sa-
motnému ani budoucímu uplatnění žáků příliš neprospívají. Příkladem
může být takzvaná inkluze postižených žáků ze speciálních do běžných
škol, která je jednou z věcí, které mnohdy zbytečně zatěžují veřejné školy
a zřejmě vedou i ke zvětšování zájmu o soukromé školy.

Zdeněk Krabs, ředitel liberecké Střední odborné školy Na Bojišti, 
připomenul, že techniku nestačí jen mít k dispozici. Lidé ji musejí umět
pochopit a dobře ji používat. Právě takové lidi jeho škola připravuje. 
Zájmově se v jeho škole věnují například i rekonstrukcím historických vo-
zidel. Není to ale snadné, protože příprava učitelů pro technické obory
na pedagogických fakultách po nástupu takzvaných rámcových vzdělá-
vacích programů prakticky zanikla a z většiny základních škol zmizely 
i dílny, které už se asi ve všech ZŠ nepodaří vbrzku obnovit. Bývalý uči-
tel jedné základní školy a poté dlouholetý pracovník Pedagogického
centra v Liberci a Centra vzdělanosti Libereckého kraje Vladimír Cvrček
se přiznal, že ve věci vzdělávání učitelů podle nového Kariérního řádu
učitelů je „mírný optimistický pesimista“. Zdůraznil, že nejlépe to fun-
govalo, když se zkušení učitelé starali v tzv. metodických kabinetech 
o své kolegy. Tohle bychom na Liberecku mohli možná zase „pilotně“
zkusit. Ale nejspíš by z toho byl nový dotovaný projekt podléhající 
různým nařízením odjinud, což není legrace.

Regina Gellrich, bývalá ředitelka marienthalské vzdělávací agentury
Pontes potvrdila, že i v Německu teď probíhá velmi intenzivní diskuse 
o průmyslové orientaci a o vztahu odborného a společenského vzdělá-
vání. I v Německu se dnes projevuje menší zájem o technické obory 
a přeceňuje se technický a společenský vliv nových médií. Kultura vzdě-
lávání přitom klesá, roste agresivita dětí a digitalizace způsobila i jejich
menší zájem o knihy a kulturu mezilidských vztahů. 

Na diskusi navázal Jiří Týř, který poznamenal, že se sice hovoří o po-
třebě technického vzdělávání, ale dobré podmínky pro něj z dnešních
podfinancovaných a v průměru více než 85% zfeminizovaných základních

škol téměř zmizely. Hovoří se o svobodném vzdělávání a lepší humanitní
výchově, ale jak tyto věci mají vypadat, aby tím neutrpěla kvalita výuky,
není jasné.

Lukáš Peticha, jablonecký poslanec a člen sněmovního ústavního 
výboru, seznámil přítomné se svým názorem na přístup sněmovny ke
školským věcem. Na školství je mnoho různých a mnohdy protichůd-
ných požadavků z mnoha stran. Jednota názoru není přitom mnohdy ani
v samotném sněmovním školském výboru. Nutně tedy dochází k tomu,
že sněmovna jako celek neřeší mnohdy odbornost, ale řeší hlavně
schůdnost návrhů. U některých věcí přitom zůstává rozum stát. Napří-
klad požadavek tzv. inkluze nepochází z MŠMT a její zavedení je 
důsledkem nátlaku vzdělávacích aktivistů a důsledek rozhodnutí 
Evropské ho soudního dvora. V parlamentu funguje česko-německá par-
lamentní skupina a z její práce je zřejmé, že i v Německu jsou podobné
problémy jako u nás. Řeší se problémy dalšího vývoje vzdělávání, prob-
lémy motivace dětí, integrace cizinců. I v Německu se stát snaží přimět
zaměstnavatele k většímu zapojení do systému vzdělávání včetně vzdě-
lávání cizinců.

Radní Libereckého kraje pro školství Petr Tulpa sdělil, že Liberecký kraj
projektuje a zrealizuje vybudování celkem osmi Center odborného vzdě-
lávání umístěných po dvou ve vybraných středních školách ve čtyřech
okresech kraje tak, aby centra byla optimálně využívána co nejvíce 
školami. Centra jsou zaměřena například na sklářství, strojírenství, sta-
vebnictví a služby.

711. ãíslo, 
únor 2017ze společnosti

Na hrádecké Krist˘nû o vzdûlávání 
a pfieshraniãní spolupráci
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Spoleãensk˘ veãer mûsta
Už popatnácté se v DK Beseda konal Společenský večer města, který je
příležitostí k bilancování, ale také k neformálním setkáním, na která bě-
hem roku nemusí být vždy čas.

Stejně jako v předešlých letech začal Společenský večer připomenu-
tím zajímavých událostí loňského roku. Starosta Josef Horinka ani jeho
kolega Pavel Farský ale neopomněli žádnou z příležitostí k tomu, aby
alespoň naznačili, co nás ve městě čeká v letošním roce. Úvodní část ve-
čera několika vstupy zpestřily hrádecké mažoretky – od těch nejmenších
až po nejstarší. Ty také sklidily největší aplaus poté, co selhala technika
a jejich doprovodnou skladbu se nepodařilo přehrát. Mažoretky přesto
dokázaly sestavu jen s vytleskáváním tempa, kterého se ujali diváci 
v sále, předvést celou. 

V druhé části patří Společenský večer předávání ocenění za práci pro
obyvatele města v předchozím roce. Letos rada města rozhodla o oce-
nění tří osobností a poděkování dvěma spolkům. Oceněni byli také dva
mladí sportovci, kteří město dobře reprezentují svými výsledky.

Symbolický šek na 20 000 korun převzala z rukou vedení města před-
sedkyně sdružení Hrádek nad Nisou – Ostrov života. Město na sklonku
minulého roku finančně podpořilo činnost sdružení, jehož členky se roz-
hodly pomáhat hrádeckým obyvatelům, kteří se díky nemoci ocitli v ne-
lehké situaci.

Cena města Hrádek nad Nisou za rok 2016
IIvvaa  ČČeerrvveennáá
Paní Iva Červená bydlí ve Václavicích. Většina lidí určitě souhlasí s tvrze-
ním, že místo, kde žijí, jim není lhostejné. Paní Červená ale navíc neváhá
s vymýšlením, realizací a pomocí při akcích, které se ve Václavicích každý
rok konají. 

Začít můžeme „revivalovým mezinárodním dnem žen“, na který jsou
zvány ženy z Václavic. Jeho hlavní náplní je se alespoň jednou za rok pot-
kat, ale potkáním samozřejmě MDŽ ve Václavicích nekončí… Pokračovat
můžeme dnem dětí nebo tradičním Vánočním zpíváním, na kterém se
ve Štědrý den scházejí obyvatelé Václavic. Je potřeba dodat, že zmíněné
akce paní Červená neorganizuje sama, ale dokáže motivovat další lidi,
aby se připojili. A obráceně, osobně se snaží pomoci u akcí, které při-
pravují jiní.

VVěěrraa  BBaauummggaarrttnneerroovváá
Paní Baumgartnerová dostává ocenění za propagaci města a aktivní 
činnost ve sdružení Ostrov života. V uplynulém roce jste mohli v HRÁ-
DECKU číst její tipy na výlety v Libereckém kraji a pozvánky na akce,
které se konají v našem okolí. Paní Baumgartnerová také moderuje 
několik akcí v Hrádku. Ať už je to Hrádecký divadelní podzim nebo 
benefiční koncert Ostrova života. V Ostrovu života se rovněž stará přede-
vším o propagaci tvorbou tiskových zpráv.
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PPaavvllaa  KKooššťťáákkoovváá
Pavla Košťáková je členkou hrádeckých hasičů od roku 2012, kdy se ak-
tivně zapojila do činnosti hasičských dětí a mládeže. Do této doby byla
hasičinou nepolíbena. Za pochodu se učila vše o hasičích, o tom, co je
jejich náplní a jak přenášet tyto informace na děti. Naučila se za krátkou
dobu vše o hasičských soutěžích dětí a mládeže. Kromě toho organizuje
a zabezpečuje i mimohasičské aktivity, jako jsou různé výlety a vícedenní
pobyty. Není na to však sama, pracuje a vede děti v týmu třech lidí –
kromě ní ještě Roman Blusk a Tomáš Hladík. 

Společně s nimi se zapojila do celostátního programu Hasík, který
vznikl u HZS Olomouckého kraje. Jedná se o speciální výuku dětí druhých
a následně šestých tříd. Zde děti seznamuje hravou formou s náplní 
hasičů a požární prevencí, co dělat v různých krizových situacích, a ko-
munikací s operátory na tísňových linkách. Tento program využila jak na
hrádeckých základních školách, tak i v Chotyni. Kromě programu Hasík
vzdělává děti i v různých zájmových organizacích.

Pavla je skromným člověkem a je radost ji pozorovat při práci s dětmi,
mezi kterými je hodně oblíbena. Mají ji rádi jak předškoláci, kteří jsou 
v řadách hrádeckých hasičů, tak mladší a starší žáci. Velice dobře si ro-
zumí i s rodiči malých hasičů a dokáže je zapojit do činnosti dětí. Pavla
je duchem hrádeckých mladých hasičů.

Paní Pavla Košťáková nebyla na Společenském večeru pro časové 
zaneprázděnní přítomna, ocenění převezme na únorovém zasedání 
zastupitelstva města.

Poděkování za spolkovou činnost
SSddrruužžeenníí  zzddrraavvoottnněě  ppoossttiižžeennýýcchh  cciivviilliizzaaččnníímmii  cchhoorroobbaammii
Sdružení zdravotně postižených civilizačními chorobami v Hrádku nad
Nisou sdružuje téměř 200 členů. Těm nabízí velice pestré aktivity. Čle-
nové mají možnost se scházet každý čtvrtek v Klubu důchodců. Setkání
je přitom zpravidla zpestřeno nějakým programem. V klubu důchodců
jsou také připravovány velikonoční a podzimní výstavky. Členové v prů-
běhu roku společně vyrážejí na turistické akce a také na několik rekon-
dičních pobytů. Vyzdvihnout je potřeba především práci devítičlenného
výboru v čele s paní Najmanovou. Jeho členové stojí za většinou aktivit
spolku. Jednou z nich je i příprava přání k životním jubileím členů spolku. 

KKlluubb  sseenniioorrůů
Klub seniorů v současnosti sdružuje 80 členů. Ti se mohou scházet 
1x za 14 dní v Klubu důchodců, společně vyrážejí také na turistické vý-
lety. Členové Klubu seniorů spolupracují i s kolegy v Polsku a Německu.
Několikrát ročně se navštěvují a setkávají na akcích, které obdobné
spolky z Trojzemí pořádají. Pětičlenný výbor v čele s paní Kočovou při-
pravuje přání k životním jubilejím členů spolku a také akce v průběhu
roku, ať už jde o mezinárodní den žen, setkání před prázdninami nebo
před koncem roku.

Sportovci roku
VViikkttoorriiee  ŠŠuullccoovváá
Viktorie začínala s fotbalem ve svých šesti letech pod vedením Juraje Kre-
sily. Po pěti letech si ji vyžádal na hostování liberecký Slovan. Její výkony
v brance byly na takové úrovni, že hrála místo mladších žákyň se staršími
žákyněmi a posléze rovnou za juniorky. Vloni dostala nabídku nejdříve
do Hradce Králové a posléze od pražské Slavie, kterou si nakonec vy-
brala. Od září je brankářkou starších žákyň pražské Slavie. S týmem hraje
1. ligu, aktuálně na 2. místě tabulky.

JJaakkuubb  PPooddzziimmeekk
Jakub letos oslaví dvacetiny. První závody si vyzkoušel při hrádeckém
Auto Enge Triatlonu. Před dvěma a půl lety se začal naplno věnovat 
extrémním překážkovým běhům. Jakub na sobě po celou dobu tvrdě
pracuje, což mu spolu s postupně nabitými zkušenostmi ze závodů 
přineslo už řadu úspěchů. Jen v roce 2016 vyhrál pět závodů 360° Chal-
lenge, na Gladiator Race obsadil 3. místo, na Army Run 2. a 4. místo. Na
trati Spartan Race Sprintu v Liberci doběhl druhý, desátý na nejtěžší trati
Spartan Race beast. Třetí místo vybojoval v Praze při závodech Urban
Challenge.

Jakub je svým nasazením vzorem a motivací mnoha lidem. Nejen 
zkušeným sportovcům, ale i těm, kteří s pravidelným pohybem teprve
začínají.

Jakub Podzimek právě v den, kdy se konal Společenský večer, absol-
voval finále závodu Predator Challenge v Plzni, proto nebyl přítomen.
Ocenění mu bude předáno na únorovém zasedání zastupitelstva města.

p. Najmanová

p. Kočová
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Životní výročí
Občanům, kteří v měsíci lednu 2017
oslavili významné životní jubileum, srdečně blahopřejeme.

70 let Vlasta Vondrová, Stanislav Křižka,
Milan Suchánek, Oldřich Heš

80 let Marie Bílková, Jiřina Bláhová
81 let Marie Hochmanová
82 let Stanislav Hejduk, Zdeňka Chovancová
86 let Jiřinka Dočekalová
87 let Jaroslava Kolářová
92 let Zdeňka Koldovská

Dne 27. 1. 2017 byli v obřadní síni hrádecké radnice uvítáni 
noví hrádečtí občánci: Pavel Míšek, Dorotea Míšková, 
Richard Folprecht, Emma Švandová, Tobiáš Hrubeš, 

Magdalena Mlejnecká, Valentina Klimovičová, Tomáš Breznay, 
Richard Kyca, Petr Brádka, Matěj Žána, Gabriela Hornová, 
Kateřina Teologu, Justýna Čepelová, Amálie Zulegerová, 

Jeremiáš Křenek, Jiří Bobek.
Monika Korbelářová, matrikářka

10 ze společnosti

První miminko roku
Prvním miminkem roku 2017 v Hrádku nad Nisou je stejně jako v před-
chozích dvou letech holčička. Narodila se hned 1. ledna krátce před 
polednem. Jmenuje se Aneta Pikartová po mamince Pavle, tatínkem je
Radim Janda. 

Rodiče s prvním miminkem letošního roku přijal na hrádecké radnici
starosta města Josef Horinka. Na památku dostala Anetka zlaté náušnice
a rodiče si odnesli obálku s darem v podobě tří tisíc korun.

TísÀová linka 112 slaví 
V sobotu 11. února si připomínáme Evropský den linky 112. O zavedení
jednotného evropského čísla tísňového volání ve všech členských státech
EU rozhodla již v roce 1991 Rada Evropských společenství. Smyslem 
zřízení jednotného čísla tísňového volání bylo poskytnout obyvatelům
možnost obrátit se v nouzi na stejném telefonním čísle, zdarma, nepře-
tržitě a z jakéhokoliv telefonního přístroje na záchranné složky nejen ve
své zemi, ale i při cestování a pobytu v zahraničí.

Toto telefonní číslo v současnosti slouží téměř půl miliardě občanů
členských států Evropské unie, dále Lichtenštejnska, Norska, Švýcarska,
Turecka a Islandu. Je to jediná tísňová linka, na kterou se lze dovolat bez
SIM karty a bez kreditu, pokud je na místě signál alespoň jednoho mo-
bilního operátora.  

Centrum tísňového volání 112 v České republice je schopno přijmout
hovory pro základní složky integrovaného záchranného systému: Hasič-
ský záchranný sbor ČR, Policii ČR a zdravotnickou záchrannou službu.

Počty volání na číslo 112 rok od roku stoupají. Je totiž velmi snadno
zapamatovatelné, a to i ve stresové situaci. Jen v Libereckém kraji v loň-
ském roce tísňové linky 112 a 150 zaznamenaly 154 624 volání, z toho na
telefonní linku 150 šlo „jen“ 17 899 hovorů a na linku 112 šlo 136 725 ho-
vorů. Do této statistiky je započítáno každé zazvonění telefonu včetně
omylů a zneužití. Takzvaná „zlomyslná volání“ na linku 112 činí až 75 %
všech přijatých hovorů.

Skutečnou pomoc alespoň jedné ze složek IZS potřebovalo v roce
2016 12 999 občanů. 

Jak volat na tísňovou linku
V případě, že se ocitnete v situaci, kdy jsou ohroženy životy, majetek
nebo životní prostředí, neváhejte zavolat na linku tísňového volání
složky, jejíž pomoc potřebujete.

HHaassiiččii  115500      
PPoolliicciiee  ČČRR  115588  
ZZáácchhrraannkkaa  115555

V případě, že je třeba asistence více složek (např. složité dopravní 
nehody) nebo si nejste jisti, kterou složku kontaktovat, volejte jednotné
evropské číslo tísňového volání 111122.

Při volání na linku tísňového volání se řiďte následujícími radami:
* Zachovejte klid.
* Najděte si bezpečné místo, odkud můžete telefonovat na linku 

tísňového volání.
* Zavolejte na tísňovou linku a vyčkejte přihlášení operátora.
* Jestliže se Vám ozve jiná složka, než jste volali, nezavěšujte. Váš po-

žadavek bude zaznamenán dispečerem a ihned předán příslušné
složce.

* Stručně a jasně popište situaci, ve které se nacházíte. Zejména uveďte
Vaše jméno a příjmení, číslo telefonu, ze kterého voláte, co se stalo,
kdy se událost stala nebo zda se právě děje a kolik osob potřebuje
pomoc. 

* Uveďte, kde je pomoc vyžadována – pokud možno úplnou adresu.
Pokud je to potřeba, popište nejvhodnější cestu k tomuto místu. 
Pokud se událost stala na jiném místě, než ze kterého voláte, uveďte
tuto skutečnost.

* Upozorněte operátora na potenciální nebezpečí, která se na místě
nacházejí (např. nebezpečí výbuchu, nebezpečné látky apod.) a na
komplikace v dojezdové trase – neprůjezdná cesta aj.

* Podle požadavku dispečera uveďte další potřebné údaje. Stručně 
a jasně odpovězte na všechny jeho otázky. Postupujte podle jeho
pokynů. 

* Nezavěšujte, dokud Vás k tomu operátor nevyzve.
* Ponechejte si telefonní linku volnou pro možnou další komunikaci.

Operátor Vás může kontaktovat za účelem zjištění dalších informací
nebo poskytnutí dalších rad.

* Pokud se situace na místě změní (zhorší nebo zlepší), zavolejte znovu
na tísňovou linku a podejte o tom zprávu.

Často se stává, že více volajících ohlašuje stejnou událost. Proto se může
stát, že Vás operátor požádá pouze o poskytnutí dodatečných informací
nebo upřesnění informací o události a ukončí hovor, aby uvolnil tísňo-
vou linku pro další tísňové hovory.

Věra Baumgartnerová
zdroj: www.pozary.cz, www.hzslk.cz



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

Kdo nevěří na zázraky, měl by si přečíst
tento příběh. Na jeho začátku stála 
Danuška Obermajerová, která si žila
spokojeným bezstarostným životem. 
Bohužel jen do doby, než jí byla diag-
nostikována rakovina. Její život dostal 
rázem úplně jiný rozměr. Někoho by
možná tato nemoc srazila na kolena, ale
Danušku naopak přivedla na myšlenku,
že nepotřebuje pomoct jen ona, ale i jiní
v jejím okolí. 

Když viděla v Motole na dětském od-
dělení hernu, okamžitě ji napa dlo, jak

zoufale málo hraček zde nemocné děti mají. Proto jejím prvním dobrým
skutkem, na které navazovaly další a další, byla sbírka hraček právě pro
děti v Motolské nemocnici. Hraček se ale sešlo tolik, že se rozhodla je
rozdělit i mezi jiné děti. Začala pravidelně navštěvovat dětský domov ve
Frýdlantě, kam vozila oblečení, hračky, kosmetiku, knížky a mnoho dal-
šího. Děti z tohoto dětského domova byly pro Danušku další motivací,
proč se nevzdávat a bojovat se zákeřnou nemocí. Za dětmi dojížděla
pravidelně a vždy s sebou přivezla neuvěřitelné množství dárků. Slavila
s dětmi Vánoce, MDD a jiné svátky. Nemůžeme nezmínit ani její pomoc
dětskému domovu v Jablonném v Podještědí, pro který sehnala přes
nadaci Zuzany Baudyšové 50 000 Kč na tábor pro tamní děti. 

Její dobré skutky se jí pomalu začaly vracet. Byla obklopena přáteli,
kteří se nechtěli smířit s tím, jak Danuška žila. Po velmi náročné operaci
bylo nezbytně nutné, aby Danuščina rekonvalescence probíhala ve ste-
rilním prostředí. To jí ale její bydlení neumožňovalo. Skoro jako zázra-
kem se ale podařilo pro Danušku získat díky rádiu Impuls asi 11 000 Kč, 
za které byl nakoupen stavební materiál. Pak už nastoupili přátelé z Da-
nuščina okolí, pod jejichž rukama se nemožné stalo skutečností. Za 
jeden jediný víkend se její byt proměnil k nepoznání. Staré ponuré zdi 
a podlahy se jako mávnutím kouzelného proutku proměnily v pestroba-
revný čistý sen. Ostrov života, který pomáhá nemocným občanům 
Hrádecka, pak zapůjčil Danušce polohovací lůžko a věnoval jí různý
zdravotnický materiál. Pro někoho by mohla pohádka skončit špatně,
protože Danuška nakonec zákeřné nemoci podlehla.

Vězte ale, že toto zdaleka není konec pohádky. Po třech letech se stal
zázrak a k původním 11 000 Kč, které zvelebily Danušce byt, přibyla
jedna nula a rázem leželo na stole 110 000 Kč. Vyvstala otázka, co s nimi.
Odpověď byla hned jasná. Peníze budou dál pomáhat jiným potřebným
tak, jak by si Danuška jistě přála. První pomoc putovala do Motola, pro-
tože tam začala Danuška se svou charitativní pomocí. Za 10 000 Kč se
nakoupily hračky na dětské onkologické oddělení. Další pomoc směřo-
vala Ostrovu života, na jeho kontě přibylo 30 000 Kč, které pomohou
dalším nemocným v Hrádku nad Nisou. 10 000 Kč bylo předáno Karo-
línce Č., aby si i ona mohla zpříjemnit nelehké chvíle. Dalších 10 000 Kč
pomohlo Radečkovi B. z Frýdlantu. Mohl díky nim podstoupit potřeb-
nou rehabilitaci. Sama Danuška si velmi vážila dětí z dětského domova,
které byly snaživé a dobře se učily. Dokonce svého času byla poctěna
tím, že ji slečna Veronika F., právě jedna svěřenkyně dětského domova,
pozvala na slavnostní předání maturitního vysvědčení. Dnes již Veronika
studuje druhou vysokou školu, proto si i ona zasloužila pomoc v podobě

20 000 Kč. Aby Danuščin odkaz neusnul na vavřínech, bylo nutné se 
porozhlédnout po dětském domově a ocenit studijní výsledky další 
svěřenkyně. Proto Martina H. dostala k usnadnění studia notebook 
v hodnotě 10 000 Kč. 

Kdo si v duchu počítal, zjistil, že nám zbylo 20 000 Kč. Co s nimi?
Úžasným nápadem bylo oslovení nadačního fondu Lasvit, který posléze
navázal spolupráci s Ostrovem života. Díky této spolupráci vznikla cena
Dany Obermajerové „Dětský úsměv“. Na tento fond bylo připsáno
právě těch zbylých 20 000 Kč. Co s nimi? 

Ostrov života ve spolupráci s Nadačním fondem Lasvit vyhlašuje
první ročník ceny Dětský úsměv, která je určena těm, kteří i přes vlastní
nepřízeň osudu myslí víc na druhé než na sebe. Pomáhají lidem ve svém
okolí, zapojují se do charitativních aktivit, rozdávají radost a úsměv.
Cena bude udělována jako připomínka toho, co v posledních měsících
svého života dokázala pro potřebné zvládnout právě Dana Obermaje-
rová. Svou pomoc zaměřila především na děti z dětských domovů 
a z onkologického oddělení v nemocnici v Motole. Jméno této ceny tedy
odpovídá tomu, co ji v těžkých chvílích dokázalo potěšit a rozveselit 
nejvíce – dětský úsměv. A těch se jí podařilo na tvářích těch nejmenších
vykouzlit spousty. Nominace na tuto cenu můžete posílat na portál 
Ostrova života. Ocenění bude vždy předáno na benefičním koncertě 
Ostrova života. Aby bylo možné toto ocenění udělovat a dál pomáhat
potřebným, můžete přispívat na konto „Danuška dětem“. Číslo účtu je
4987842/0800. Ještě stále nevěříte na pohádky a zázraky? My už ano.

Pokud by se někdo chtěl o Danušce a jejím životním příběhu dozvě-
dět více, může se dočíst zde: http://www.poslipribeh.cz/cs/pribehy/2-
rocnik/dana-obermajerova.

1111. ãíslo, 
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Podûkování za Tfiíkrálovou
sbírku

Do tradiční Tříkrálové sbírky se v Hrádku nad Nisou letos zapojily 
Základní školy Lidická, Základní škola T. G. Masaryka a Základní škola 
v Doníně a samozřejmě i Římskokatolická farnost Hrádek nad Nisou. 
Počasí letos nebylo úplně přívětivé, proto patří velké poděkování koled-
níkům i jejich doprovodu. A pochopitelně všem, kteří je vlídně přijali 
a přispěli do pokladniček.

Po jejich otevření bylo spočítáno, že letos bylo v Hrádku nad Nisou 
vykoledováno úžasných 27 490 Kč. Výtěžek bude použit na podporu 
logopedické péče při MŠ Oldřichovská a bude podpořena činnost 
Hospice sv. Zdislavy.

Celkem bylo v letošním roce pod záštitou Oblastní charity Liberec 
vykoledováno 283 211 Kč. Podrobné informace o koledování, výsledcích
a konkrétním využití výtěžku naleznete na www.charitaliberec.cz nebo
www.trikralovasbirka.cz. Obecně pak platí, že z daru, který jste vhodili
koledníkům do kasičky, pomůže 65 % přímo ve vaší obci nebo regionu,
15 % využije na své projekty vaše diecézní Charita, 10 % pomůže po-
třebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % je režie sbírky.

Děkujeme vám za pomoc lidem v nouzi!
Podle zprávy Hany Musilové,

koordinátorky Tříkrálové sbírky

Kdo nevûfií na zázraky
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Pozvánka k sousedÛm
V únoru pokračuje plesová sezóna a máme období masopustu. Můžeme
se tedy veselit a připravovat se na blížící se jaro. Venkovních akcí není 
zatím mnoho, ale už brzy se dočkáme. Teď si ještě užívejme koncertů 
a divadel v teple vytopených klubech a sálech.

16. únor – COP – Eurocentrum Jablonec
Koncert české bluegrassové jedničky. 
17. únor – Lenka Dusilová – Bedna klub Liberec
Koncert šestinásobné držitelky výročních hudebních cen Anděl, označo-
vané jako mimořádný úkaz české hudební scény. 
18. únor – Masopust na Sychrově – zámek Sychrov
7. ročník tradiční akce v prostorách zámeckého parku. Masopustní pro-
gram s folklórními soubory Krkonošský Horal a Horačky, tradiční řemesla
a staročeská zabíjačka.
18. únor – Frozenfest – Lidové sady Liberec
Legendární 1. venkovní festival sezóny, kterého se zúčastní tito ledo-
Borci: Soundstain, Ramblin' Volwes, Shangri-La, DNA Brothers.
20. únor – František Nedvěd a Tiebreak – Vratislavice 101010
Narozeninové turné Františka Nedvěda, na kterém zazní hity jako Ko-
čovní herci, Devatenáct či Řemeslo, ale také slavné hity Brontosaurů.
23. únor – Expediční kamera – Kino Varšava Liberec
Filmový festival nabídne celovečerní promítání filmů o dobrodružství,
divoké přírodě, o poznávání nového, o extrémních zážitcích a sportech.
25. únor – Těla – Bedna klub Liberec
Koncert liberecké legendy v libereckém klubu…
28. únor – Besídka 2017 – Městské divadlo Jablonec n. N.
Tradiční představení divadla Sklep v novém podání. Účinkují David
Vávra, Milan Steindler, Jiří Fero Burda a další. 

Věra Baumgartnerová

Tip na v˘let
Letošní zima se opravdu vydařila, a tak vás v dnešním tipu na výlet můžu
pozvat do Šluknovského výběžku, kde najdeme unikátní přírodní úkaz.
Ledopády na Krásnolipsku jsou vyhlášenou zimní atrakcí národního
parku České Švýcarsko. Ohromují nejen svými rozměry, ale také zbarve-
ním, které vzniká v důsledku průsaku vody lesní půdou. A letos jsou po
několika skromnějších letech opět přenádherné.

Brtnické ledopády
Brtnické ledopády jsou zvláštní přírodní úkaz. Nejsou to zmrzlé vodo-
pády, ale tvoří je voda z tajícího sněhu. Na jiných podobných místech,
třeba v Teplicko-adršpašských skalách nebo na Hruboskalsku a Malos-
kalsku, je neuvidíte. Běžný pískovec totiž vodu vsákne, ale po tom, který
je v Českém Švýcarsku, voda stéká. Jak voda splavuje zeminu a železité
a křemičité písky, ledopády se vybarvují. Někde jsou žluté, jinde zelené,
pak zas hnědé, a dokonce i černé. K tomu, aby se mohly vytvořit, je na-
víc potřeba, aby mráz přicházel postupně a část sněhu vždy stihla odtát.
Když se zadaří, je opravdu co obdivovat. Jednotlivé útvary se v průběhu
zimy mění. Ty největší mají i svá jména. Můžeme tak vidět například
Velký sloup, Oponu, Betlém nebo Varhany. Kromě obřích rampouchů na
skalních stěnách můžete nahlédnout i do jeskyní s ledovými stalagmity. 

Kolem ledopádů vede velký dvanáctikilometrový okruh a dva menší.
Nejvýhodnější trasy začínají v Brtníkách a Kyjově. Pro lepší orientaci v te-
rénu národního parku je k dispozici nové modré okruhové značení. Ty
nejzajímavější útvary pak správa národního parku vyznačila dočasnými
ukazateli. Na webových stránkách parku si také můžete stáhnout a vy-
tisknout mapku. 

Pokud se vydáte k ledopádům autem, musíte počítat s tím, že kvůli
sněhu jsou tu velmi omezené kapacity k parkování. Ve všední dny je
proto lepší volit cestu autobusem, o víkendech je pak možné využít vla-
kového spojení, které nabízí Dráha národního parku.

Pokud se k ledopádům vydáte, myslete na to, že místní terén je v zim-
ním období dosti náročný, nezapomeňte proto na kvalitní boty s proti-
skluzovou podrážkou. Pro nejmenší děti trasa není vhodná, neprojedete
ji ani s kočárky. 

Ledopády v chladných skalách obvykle vydrží do konce března. Při
oteplení ale zmléční a nejsou tak krásné. Nejlepší čas za nimi vyrazit je
proto právě teď. 

Věra Baumgartnerová/zdroj:www.npcs.cz

Nevlídné sobotní odpoledne 19. listopadu. Co dělat v podzimní plíska-
nici? Přeci zatančit si.

Taneční skupina Staří známí s podporou města Hrádek nad Nisou
uspořádala již druhý ročník Tanečního Babylonu.

Zahájili jsme ho ve 14 hodin úžasným vystoupením Vojty Slezáka,
který nám předvedl sestavu twirlingu na profesionální úrovni. 

Pak už se zúčastnění vnořili do víru tance. Pod vedením Josefa Šrajbra
a jeho partnerky jsme si zopakovali základní kroky cha-chy a naučili se 
i nové taneční variace. Pak se nás do svého umění pokusily zasvětit 
hrádecké mažoretky pod vedením Lenky Palasové a Pavly Chaloupkové.
Práce s hůlkou nám příliš nešla a hůlky si žily vlastním životem bez
ohledu na naše snažení. O to víc jsme pak ocenili jejich sestavy, které 
na první pohled vypadají snadně. V závěru lekce jsme zvládli i malou 
sestavičku.

Další hodina proběhla ve znamení moderního tance s Bárou Podlip-
nou a Mix Dance. Tento styl si užili především ti mladší a úspěšně se 
protančili připravenou choreografií.

Poslední taneční lekce nás přenesla do Skotska. Liberecká taneční 
skupina Jizerský bodlák zahájila výuku čtyřmi ukázkami. Poté jsme i my

okusili půvab skotských tanců. Baletním krokem přes špičky jsme poko-
řili tanec s něžným názvem ,,Prdelky“ a na úplný závěr valčík ve skot-
ském kabátě.

Nebyla nouze o dobré jídlo a pití. Zkrátka odpoledne plné pohybu,
zábavy a dobré nálady. Vám všem, kdo jste přišli i nepřišli, na shledanou
zase za rok.  

A na úplný závěr bychom vás rádi pozvali na 6. ročník Country hrá -
(d)ek, které se letos budou konat v sobotu 4. března od 20 hodin v DK
Beseda. Jako vždy vás čeká country muzika, předtančení, výuka tanců 
i nějaké to překvapení.

Taneãní Babylon v Hrádku nad Nisou



âerpací stanice 7 Station 

v Hrádku nad Nisou hledá

do svého kolektivu 

pracovníka na pozici 
obsluhy ČS a směnárny

Požadujeme spolehlivost, zodpovědnost
a znalost německého jazyka. 

VV  ppřřííppaadděě  zzáájjmmuu  nnááss  kkoonnttaakkttuujjttee  
nnaa  tteelleeffoonnnníímm  ččííssllee

773333  662288  332211
nneebboo  ee--mmaaiilluu::  zzddeenneekk@@77ssttaattiioonn..eeuu

âerpací stanice 7 Station 

v Hrádku nad Nisou hledá

do svého kolektivu 

pracovníka na pozici 
venkovní obsluhy ČS 

Požadujeme spolehlivost, 
zodpovědnost a komunikativní znalost

německého jazyka.

VV  ppřřííppaadděě  zzáájjmmuu  nnááss  kkoonnttaakkttuujjttee  
nnaa  tteelleeffoonnnníímm  ččííssllee  

773333  662288  332211
nneebboo  ee--mmaaiilluu::  zzddeenneekk@@77ssttaattiioonn..eeuu

1311. ãíslo, 
únor 2017inzerce

Na cestách s Marcelou
Augustovou s âesk˘m
rozhlasem Liberec

Hádanky a tipy na výlet v Libereckém kraji – to je toulavý mikrofon
známé moderátorky Marcely Augustové na ČESKÉM ROZHLASE LIBEREC
každý všední den. Poslechněte si hádanku Marcely Augustové, která vás
naláká vždy do nějaké obce nebo městečka v Libereckém kraji. Nechte
se pozvat do různých koutů našeho kraje a hádejte místo, o kterém je
řeč. Cestovat můžete i na webu www.rozhlas.cz/liberec nebo na face-
booku ČRo Liberec. Nalaďte i vy Český rozhlas Liberec, nové rádio pro
Liberecký kraj, a buďte v obraze. Na Liberecku a Jablonecku na 102,3
FM, Na Frýdlantsku 97,4 FM, Na Českolipsku 94,3, v Semilech 103,4 FM, 
Harrachovsko a Lomnicko 107,9 FM. Těšíme se s vámi na slyšenou. 
S Marcelou Augustovou vždy v 10.10 a ve 14.40 hodin. 
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z radnice

Zima pfiála i biatlonu
Teprve podruhé se v Hrádku uskutečnil biatlon, tedy ten zimní, na
sněhu. Když se před několika roky hrádečtí horolezci rozhodli využít sta-
dionu v Doníně k uspořádání závodů na běžkách spojených se střelbou,
nemysleli si, že mezi prvním a druhým ročníkem bude několikaletá
pauza. Až letos se vrátila ta pravá zima, sněhová peřina vydržela několik
týdnů a tak se biatlon do Donína vrátil. 

Hrádek hostil tenisové
mistrovství

Juniorští hráči České republiky, Slovenska, Kypru, Francie, Maďarska,
Portugalska a Turecka svedli v lednu v hale hrádeckého Tenisového
centra Euroregionu Nisa boj o postup do finálové skupiny tenisového
mistrovství Evropy družstev 12letých a mladších. Letošní Winter Cup 
vyhráli Portugalci. Trojice českých mladých tenisových naději skončila na
druhém místě.

Závody v bruslení
Závody v bruslení, spočívající v netypických disciplínách, které ale mo-
hou absolvovat nejmenší bruslaři i jejich prarodiče, pořádá v Hrádku
nad Nisou tradičně DDM Drak. Už od roku 2005 se generace bruslařů
utkávají v jízdě prokazující nejen rychlost a zručnost v jízdě na bruslích,
ale také ohebnost celého těla. Letos se zúčastnilo celkem 35 závodníků.

Náš klub TTC Hrádek nad Nisou, z. s., má mládež, jež se opravdu dobře
prokousává do špičky krajského stolního tenisu. Zvláštní pochvala je pro
Pepu Kutifela a Erika Mareše, kteří oba táhnou B tým k vynikajícím 
výsledkům v soutěži mužů, přičemž Pepa je na 2. místě individuálních 
statistik (oba jsou věkem starší žáci). V mladších žácích si znamenitě
vede Tereza Martincová, která je na 3. místě v krajském žebříčku a spolu
s Martinem Laubrem vozí medaile z krajských turnajů. Naše A mužstvo
dospělých okupuje od počátku sezony první místo okresního přeboru 
v sestavě Fr. Šedina ml., Jarda Novotný, Petr Veřbovský a Mojmír Hromník. 

Rádi bychom vás pozvali na turnaj st. žáků a dorostu, který se bude
konat 26. 3. 2017 v sokolovně. Dorazí na něj několik reprezentantů svých
věkových kategorií – někteří nakoukli již i do 1. ligy dospělých. Tento 
turnaj zde máme za odměnu od Svazu stolního tenisu a stále hledáme
pomoc – sponzora pro tento turnaj. Další informace najdete na face-
booku: Pinčes Hrádek nad Nisou.

Za TTC Hrádek nad Nisou trenér Martin Tacinec

Hrádecká stolnûtenisová mládeÏ se ãiní
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