roãník 23, ãíslo
duben 2014
cena 12 Kã
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Promûny hrádeck˘ch hfibitovÛ
Místa posledního odpočinku našich bližních si zaslouží pravidelnou péči a údržbu. V Hrádku nad
Nisou se v posledních letech každým rokem v rozpočtu počítá s penězi na postupné opravy na hřbitovech. Tak byla poměrně nedávno opravena fasáda vstupního traktu hřbitova na Liberecké ulici,
kolumbárium, v loňském roce byly vydlážděny hlavní cesty. K menším opravám patřilo restaurování
Schwarzova kříže na hlavní cestě nebo plastiky anděla u vsypové loučky. Předloni také byly opraveny
některé staré poničené a neudržované hroby.
Pokračování na straně 3

Mûsto pfiipravuje opravy zb˘vajících
‰kolních budov

V dubnovém čísle:
—
—
—
—
—
—
—

Přístavba školy T. G. M.
Odemykání Kristýny
Výstava Celníci a pašeráci
Masoupust
Hrádecké mažoretky
Oslava MDŽ
Příloha: Toulání časem…
Frauenkirche – Kostel Panny
Marie

Po zateplení budov a výměně oken mateřských škol na Liberecké ulici, v Doníně a ve Václavicích
a opravě střechy budovy MŠ Oldřichovská přišly vloni a letos na řadu obě budovy ZŠ T. G. Masaryka.
Na snížení energetické náročnosti objektu školy u pošty se podařilo po několika neúspěšných snahách
získat prostředky z Operačního programu Životní prostředí. Hlavně v případě přístavby školy se tím
vyřešily letité problémy. V původní budově byla už v loňském roce vyměněna okna a zatepleny stropy.
V březnu se kolem školní budovy objevilo lešení a nyní již probíhají práce na zateplení fasády. V zimních měsících město na své náklady ve výši 1,2 mil. Kč opravilo propadlou dešťovou kanalizaci. Vinou
její výrazně omezené funkčnosti byl suterén školy v minulosti několikrát zaplaven. V květnu začne
rekonstrukce přístavby školy (o tom podrobně píšeme v dalším článku). „Pokud budeme úspěšní
v žádosti o dotaci, bude budovu vytápět tepelné čerpadlo, což do budoucna přinese další úspory,“
říká starosta města Josef Horinka. Vzhledem k solární elektrárně na střeše školy se budou stropy přístavby zateplovat zevnitř. To je vhodná příležitost k rekonstrukci elektroinstalace, která se ukryje do
stropních podhledů.
Pokračování na straně 3

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 květnového čísla je 24. 4. 2014.
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 9. 5. 2014.
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
4. schůze rady města
4. schůze rady města v roce 2014, konaná dne 19. února, se zabývala
těmito záležitostmi:
— schválila cenovou nabídku od firmy IBR Consulting, s. r. o., na provedení výkonu koordinátora BOZP a technického dozoru v rámci realizace stavby Rekonstrukce dešťové kanalizace u ZŠ T. G. M. v Hrádku
nad Nisou za celkovou cenu 40 000 Kč bez DPH
— vzala na vědomí záměr zřízení přímé linky pro provoz vzdáleného pracoviště kamerového systému na obvodní oddělení Policie ČR Hrádek
nad Nisou za účelem zvýšení bezpečnosti ve městě a schvaluje použití finančních zdrojů z rozpočtové rezervy města Hrádek nad Nisou
— schválila smlouvu o spolupráci s firmou CEREK, s. r. o., – centrální
registr jízdních kol
— schválila poskytnutí finančního daru ve výši 20 000 Kč Oblastní charitě
Liberec, zastoupené Františkem Sehořem, ředitelem, k účelu poskytování komplexních služeb seniorům v Domově pokojného stáří – Domov
sv. Vavřince v Chrastavě
— schválila nepoužití směrnice Rady města Hrádek nad Nisou o zadávání
veřejných zakázek pro výběr dodavatele na opravu tepelných čerpadel v objektu Sokolovna z důvodu havarijního stavu a schválila cenovou nabídku firmy R.I.P., spol. s r. o., Děčín za cenu ve výši 235 436 Kč
vč. DPH
— schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pro výběr zhotovitele akce Obnova a rekonstrukce kapličky
v Uhelné, která je zadána v souladu se závaznými pokyny pro žadatele
a příjemce podpory z dotace z Programu rozvoje venkova ČR SZIF.
Schválila předložený návrh znění podmínek zadávací dokumentace
a výzvy pro podání nabídek.
— schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu pro výběr zhotovitele akce Oprava střechy objektu č. p. 124
BESEDA, Hrádek nad Nisou, která je zadána v souladu s pravidly
Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
— vzala na vědomí cenovou nabídku firmy Projektový ateliér DAVID, s. r. o.,
na úpravy fasády a vstupu do společenského sálu DK Beseda za celkovou sumu 31 460 Kč vč. DPH
— schválila projektový záměr a podanou žádost o dotaci města Hrádek
nad Nisou ve výši 733 030 Kč na projekt Obnova a rekonstrukce kapličky v Uhelné do 20. kola příjmu žádostí v rámci Programu rozvoje
venkova vyhlášeného Místní akční skupinou Podještědí, o. s.
5. schůze rady města
5. schůze rady města v roce 2014, konaná dne 5. března, se zabývala
těmito záležitostmi:
— vzala na vědomí podané nabídky, dále vyhodnocení nabídek hodnotící komisí, protokol o otevírání obálek ze dne 19. 2. 2014 a protokol
o hodnocení nabídek ze dne 28. 2. 2014 ve výběrovém řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu Cyklotrasa v úseku Hrádek nad
Nisou – hraniční přechod do Polska. Schválila jako realizátora veřejné
zakázky malého rozsahu vítězného uchazeče STRABAG, a. s., za celkovou cenu 644 004,55 Kč bez DPH.
— schválila postup ve věci žaloby o náhradu škody Jakub Brázda – město
Hrádek nad Nisou o uzavření smíru ve věci nehody při Rallye Lužické
hory 2007 (podrobnosti v samostatném článku)
— schválila ceník pro prodej dřeva z pokácených stromů ve městě Hrádek nad Nisou rostoucích mimo lesní pozemky platný od 5. 3. 2014 do
31. 12. 2014.
6. schůze rady města
6. schůze rady města v roce 2014, konaná dne 19. března, se zabývala
těmito záležitostmi:
— vzala podané nabídky a hodnocení nabídek uvedené v protokolu o otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek ze dne 18. 3. 2014 pro
veřejnou zakázku malého rozsahu Revitalizace zahrad mateřských škol
v Hrádku nad Nisou. Rozhodla o vyloučení nabídky firmy Agarden
zahrady, s. r. o., a nabídky Tomovy parky, s. r. o. Rozhodla o přidělení
veřejné zakázky vítěznému uchazeči firmě TEWIKO systéme, s. r. o.,
Liberec za celkovou nabídkovou cenu 1 438 632 Kč včetně DPH.

— vzala na vědomí podané nabídky a hodnocení nabídek uvedené v protokolu o otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek ze dne
14. 3. 2014 pro veřejnou zakázku malého rozsahu Zpřístupnění
mokřadu u Kristýny. Rozhodla o přidělení veřejné zakázky vítěznému
uchazeči – Ing. Petra Komínka, Roztoky, s nejnižší nabídkovou cenou
1 413 778,50 Kč včetně DPH.
— schválila mimořádný svoz chladicích zařízení dne 17. 5. 2014
— vzala na vědomí vnitřní směrnici č. 1/2014, kterou se stanoví pravidla
pro zajištění ochrany osobních údajů při provozování městského
kamerového dohlížecího systému
— schválila návrh smlouvy se společností KODAP, s. r. o., na zpracování
přiznání daně z příjmu za rok 2013 a pověřila starostu města podpisem smlouvy a plné moci
— vyhlásila v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(„školský zákon“), konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy, Hrádek nad Nisou – Donín, Donínská 244,
příspěvková organizace. Schválila podmínky konkurzního řízení dle
důvodové zprávy, s nástupem do funkce od 1. srpna 2014, funkční
období na dobu určitou 6 let, přihlášky do konkurzu budou doručeny
na podatelnu Městského úřadu Hrádek nad Nisou nejpozději do
18. 4. 2014 do 12 hodin.
— schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu pro výběr zhotovitele akce Oprava střechy objektu na
p. p. č. 1 079 – hřbitov, Liberecká ul., Hrádek nad Nisou
— vzala na vědomí informaci o zřízení plantáže na vánoční stromky
— schválila pronájem souboru nemovitostí č. p. 271, Žitavská, Hrádek nad
Nisou (bývalá celnice) společnosti AG Crown Casino, s. r. o., Bratislava,
měsíční nájem 30 000 Kč bez DPH, převzetí a úhrada dluhu ve výši
569 281,20 Kč formou 119 měsíčních splátek ve výši 4 750 Kč, poslední
splátka bude činit 4 031,20. Osvobození od nájemného v délce tří
měsíců po dobu rekonstrukce.
— schválila pronájem nebytových prostor č. 6 o výměře 72 m2 v objektu
č. p. 225, Tovární, Hrádek nad Nisou, pro MUDr. Anželu Škarýdovou,
praktickou lékařku, na dobu neurčitou od 1. 4. 2014 za účelem
ordinace praktického lékaře za cenu měsíčního nájmu 3 960 Kč bez
DPH
— vzala na vědomí nabídku firmy Ateliér a05 na zpracování studie –
konceptu Revitalizace území a založení lesoparku v Loučné za cenu
39 325 Kč s DPH
— vzala na vědomí podané nabídky a vyhodnocení nabídek hodnotící
komisí, protokol o otevírání obálek ze dne 17. 3. 2014 a protokol o hodnocení nabídek ze dne 17. 3. 2014 ve výběrovém řízení na veřejnou
zakázku Oprava střechy objektu č. p. 124 BESEDA (I. etapa – část
nad sálem). Schválila jako realizátora veřejné zakázky vítězného
uchazeče GOS CZ, s. r. o., Trutnov za celkovou cenu 1 363 155 Kč
včetně DPH.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
2. zasedání zastupitelstva města
2. zastupitelstvo města v roce 2014, konané dne 26. února, se zabývalo
těmito záležitostmi:
— schválilo navrhované znění Grantového programu města Hrádek nad
Nisou na rok 2014 a vyhlášení všech výzev k podání žádosti o dotaci,
které jsou vyhlašovány v souladu s podmínkami a postupy pro podávání
žádostí o dotace do jednotlivých příspěvkových programů uvedených
v tomto programu
— vydalo 16. změnu územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou,
zpracovanou SAUL, s. r. o., Liberec
— schválilo připojení města Hrádek nad Nisou k mezinárodní kampani
Vlajka pro Tibet, která proběhne 10. 3. 2014.
3. zasedání zastupitelstva města
3. zastupitelstvo města v roce 2014, konané dne 26. března, se zabývalo
těmito záležitostmi:
— schválilo záměr koupě č. p. 630 (budova bývalé MŠ v Legionářské ulici)
za nabídnutou kupní cenu 300 000 Kč od insolvenčního správce
JUDr. Davida Termera
— schválilo uzavření smlouvy o spolupráci během plánování, výstavby
a údržby mostu pro pěší a cyklisty na bodu Trojzemí mezi městy
Bogatynia (PL), Hrádek nad Nisou (CZ) a Zittau (SRN).

3–4. ãíslo, duben 2014

Promûny hrádeck˘ch
hfibitovÛ
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Mûsto pfiipravuje opravy
zb˘vajících ‰kolních budov

Dokončení ze strany 1

Dokončení ze strany 1

Největší proměna hřbitovů na Liberecké ulici i v Doníně ale přišla letos
na jaře. V březnu bylo vykáceno všech 234 lip tvořících aleje uvnitř hřbitova i před ním. I když pohled na kácené lípy byl pro mnohé obyvatele
bolestivý a rozhodnutí o pokácení všech lip možná nepochopitelné, celá
akce vycházela z posudků dendrologa o zdravotním stavu stromů. Řada
lip byla již dožilá, nezdravá a potenciálně nebezpečná. Město proto
využilo možnost získání finanční podpory z Operačního programu
Životní prostředí, požádalo o dotaci a přistoupilo ke kompletní obměně
stromů.
Pařezy po lípách byly odfrézovány a v druhém dubnovém týdnu
začala výsadba nových lip. Celkem jich bude vysazeno 244. Podle požadavků města se sázejí vzrostlé stromy, jejichž koruna začíná minimálně
ve výšce 2,3 metru a mají obvod kmene minimálně 14 cm. Na rozdíl od
vykácených lip jsou ty nově vysazené kultivarem, který nepřerůstá určitou výšku. V budoucnu tak bude snazší jejich údržba. Veřejnou zakázku
na revitalizaci lipových alejí získala s nejnižší nabídkou firma JIB, s. r. o.,
za cenu 1,057 mil. Kč.
Úpravy na hřbitově na Liberecké ulici tím letos nekončí. V rozpočtu
města jsou připraveny peníze na opravu střechy nad vstupním traktem
a kolumbáriem.
Od podzimu na celém hřbitově pracovníci zaměstnaní v rámci veřejně
prospěšných prací vyřezali letité náletové dřeviny. Objevila se přitom
řada již zcela zarostlých náhrobků, často i výtvarně zajímavých. A bohužel také poškozených. V průběhu března bylo znovu postaveno a zajištěno 10 povalených náhrobků. V rámci této údržby bylo zpět instalováno
25 desek, které se volně válely na starých hrobech.
Do budoucna město plánuje kromě jiného dláždění dalších cest či
opravu obvodové hřbitovní zdi. Pokračovat bude i postupná údržba starých hrobů našich předků.

Budova ZŠ Lidická má hotový energetický audit, který město hodlá využít při případném podání žádosti o dotaci na snížení energetické náročnosti. Budova se ale nachází v památkové zóně a má velmi členitou
fasádu, kde není možné zateplení. Z toho důvodu se nyní přistoupí k výměně oken za nová dřevěná okna. Výměna se bude hradit z rozpočtu
města. Předpokládá se, že v dalších výzvách žádostí o dotace se již bude
počítat i s variantou podobných budov, kde není možné dosahovat
úspor zateplováním fasády. Město se pak pokusí peníze za výměnu oken
získat zpětně, což pravidla u těchto dotací umožňují. Letos bude také
opravena střecha budovy ZŠ Lidická.
Projekt kompletního zateplení se připravuje pro školu v Doníně.
Město bude do konce dubna žádat o dotaci na jeho financování.
Budova školy v Loučné má střechu rekonstruovanou v roce 2004.
V loňském roce byla rekonstruována zahrada mateřské školy, okna
a vstup do školky. Připravuje se výměna oken a návrh řešení fasády.
Starosta města Josef Horinka plánuje, co dál po skončení oprav fasád
a oken školních budov: „Každým rokem chceme investovat do oprav
interiérů, například podlah.“

Vít Štrupl

Do Liberce rychleji nejpozdûji
v ãervenci
Na 2. července je naplánováno slavnostní otevření rychlostní komunikace mezi Hrádkem nad Nisou a Bílým Kostelem. Stavební firmy mají
termín dokončení stavby do 30. června. Vzhledem k průběhu letošní
zimy je ale možné, že celá stavba bude dokončena dříve. O 7,5 km dlouhém úseku komunikace, která zrychlí cestu do Liberce, zklidní dopravu
na Grabštejně a v Bílém Kostele a umožní další rozvoj průmyslové zóny
u hranic, se už popsalo hodně papíru. Na posledním úseku se ale v těchto
dnech pokládá asfalt, a tak se zdá, že dokončení již nic nestojí v cestě.

Poplatky za inzerci v mûsíãníku

HRÁDECKO
formát
6 x 2,5 cm
6 x 5 cm
A6 (ãtvrtstránkov˘)
A5 (pÛlstránkov˘)
formát A4 (celostránkov˘)
reklamní reportáÏ

cena
120 Kã
360 Kã
600 Kã
1 200 Kã
2 400 Kã
cena dohodou
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Pfiístavba ‰koly T. G. Masaryka se ukryje pod
neprody‰nou fólii
V květnu začne dlouho očekávaná rekonstrukce přístavby Základní školy
T. G. Masaryka. Budova se přitom na čas ukryje pod obrovskou neprůhlednou a neprodyšnou fólii. Příčinou jsou desky obsahující azbest,
které budou při rekonstrukci z objektu odstraňovány.
Přístavba ZŠ T. G. Masaryka, ve které se dnes nacházejí učebny
1. stupně, dílny, družina a školní jídelna s kuchyní, byla dokončena
v roce 1982. Více než 10 let trvala snaha o její rekonstrukci. Nyní k ní
dojde s využitím prostředků Operačního programu Životní prostředí.

Ilustrační foto ze sanace azbestu školy v Olomouci

Při zateplování a výměně oken ze školní budovy zmizí stávající typicky
červené skleněné, tzv. boletické, panely a rovněž červené meziokenní
vložky. Právě za nimi se nacházejí desky obsahující azbest. V době, kdy
se škola stavěla, byl tento materiál velmi oblíbený. Používal se jako izolační a protipožární prvek a ve stavebnictví byl ve své době považován
za materiál budoucnosti. V roce 1984 byl v Československu zařazen na
seznam karcinogenních látek.
Problém způsobují ostrá vlákna, která se z materiálu uvolňují a při
vdechnutí se zapichují do plicních sklípků. Vlákna se uvolňují neustále,
ale v minimálním množství. Riziková je hlavně manipulace s materiálem
obsahujícím azbest. Proto se při rekonstrukcích postupuje tak, aby se
vlákna nemohla dostat do okolí. Zvláštní režim mají i pracovníci, kteří
s materiálem pracují.
Odstraňování azbestových desek z budovy přístavby ZŠ T. G. Masaryka bude probíhat ve dvou etapách. První začne 12. května a bude se

týkat pavilonu učeben. Od 30. 6. budou práce pokračovat v pavilonu
jídelny a kuchyně. Výuka žáků 1. stupně bude od května probíhat ve
staré budově školy. Stejně tak zde budou herny školní družiny.
Kolem budovy vznikne v květnu tzv. kontrolované pásmo. Buduje
se ze zpevněné fólie a dokonale se utěsní. Vzduchotěsné příčky budou
i uvnitř místností. Takto vytvořený pracovní prostor je napojen na odsávací jednotky, které uvnitř vytvoří stálý podtlak. Jeho úroveň je neustále
kontrolována, takže například v případě porušení fólie jsou pracovníci
upozorněni alarmem. O podtlaku uvnitř prostoru vypovídá fólie „přisátá“ ke konstrukci lešení. Odsávací jednotky jsou osazeny hepafiltry,
které pohltí uvolněná azbestová vlákna. Aby se uvolňování azbestu
minimalizovalo, jsou azbestocementové panely před demontáží a po ní
stříkány přípravkem, který vlákna v desce stabilizuje.
Pracovníci, kteří se pohybují uvnitř kontrolovaného pásma, mají speciální oblek, roušky a rukavice. V případě, že pásmo opouštějí, procházejí prostorem, kde oblek vysvléknou, osprchují se a až poté odcházejí
ven. Všechny obleky jsou jednorázové a po použití se balí a likvidují
spolu se stavebním materiálem. Dělníci pracující s azbestem mají každé
dvě hodiny bezpečnostní přestávku. Denně tak použijí minimálně
4 sady obleků.
Azbestocementové desky i použité oblečení se ukládají do speciálních vaků a jsou likvidovány na skládce. V případě hrádecké školy se
budou vozit do Ústí nad Labem.
Na začátku dubna proběhne ve škole měření množství koncentrace
azbestu ve vzduchu. Podle zástupce firmy Trepart, která bude demontáž
desek provádět, se ale nepředpokládá, že by povolená hladina byla
v současnosti překročena. Další měření proběhne během prací a po
jejich ukončení. Postup demontáže a odstranění obvodového pláště
a meziokenních vložek přístavby ZŠ T. G. Masaryka byl schválen Krajskou hygienickou stanicí. Předpokládá se, že na skládku do Ústí bude
odvezeno asi 10 tun odpadu obsahujícího azbest.
Před bouráním kontrolovaných pásem provedou pracovníci firmy
úklid výkonnými vysavači. Výplně po azbestových panelech budou
vyzděny z tvárnic. Zároveň budou měněna veškerá okna a dveře v obou
pavilonech přístavby školy T. G. Masaryka. Veškeré práce by měly být
dokončeny do nového školního roku.
Setkání rodičů s vedením města a zástupci firmy Trepart
Rodiče žáků ZŠ T. G. Masaryka mohou využít schůzky s vedením města
a zástupci firmy Trepart. Na setkání bude celý postup odstraňování
nebezpečných azbestocementových desek vysvětlen a budou zodpovězeny vznesené dotazy. Schůzka se uskuteční v úterý 15. dubna od
15 hodin ve školní jídelně.

Hrádecké divadelní jaro se hlásí podruhé
Druhý květnový prodloužený víkend bude v Hrádku kromě jiného patřit
opět dětskému divadlu. Hrádecké divadelní jaro si vloni vymyslelo
občanské sdružení Hádě. Už při prvním, loňském ročníku se ukázalo, že
v okolních školách je hned několik souborů, které se věnují dramatické
výchově a k divadlu vedou desítky dětí.
Letošní ročník Hrádeckého divadelního jara bude podobný. Představí
divadelní soubory z hrádeckých škol, přidají se opět Chrastavští a letos
i Rynoltičtí. Diváci ale budou moci vidět i dvě představení souborů profesionálních.
Veřejná část přehlídky začne v pátek 9. května v 15.15 uvedením
dětských představení v cizích jazycích. V 16.30 uvede divadlo Kapsa
z Andělské Hory u Karlových Varů pohádku Zvířátka a loupežníci.
Sobotní program začne v 10 hodin slavnostním zahájením a hudebním vystoupením žáků hrádecké základní umělecké školy. Po nich již
bude pódium patřit divadelním souborům z Donína a Chrastavy.
Odpoledne od 15 hodin vystoupí soubor ZŠ T. G. Masaryka. Festival
dětského divadla zakončí v 16.30 svým vystoupením, které mělo vloni
velký úspěch, Marek Sýkora.
Zveme všechny příznivce divadla, nejen rodiče vystupujících dětí, ale
i další rodiče a jejich děti: nenechte si ujít jedinečnou možnost vidět živé

divadlo pro děti přímo v Hrádku! Festival Hrádecké divadelní jaro se
koná v multifunkčním centru Brána Trojzemí.
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Den starosty s fieditelem liberecké nemocnice
MUDr. Luděk Nečesaný byl hostem březnového Dne starosty. Krátce
představil současnou situaci v Krajské nemocnici Liberec, vize do
budoucna, hlavně ale odpovídal na dotazy přítomných obyvatel města.
Ty se týkaly péče na jednotlivých odděleních, ale také umísťování pacientů. Také se řešila otázka automatického převozu pacientů z Hrádku
do Frýdlantu. Jak MUDr. Nečesaný vysvětlil, není důvod k tomu, aby pacient z Hrádku nebyl v nemocnici v Liberci vyšetřen a hospitalizován.
Nicméně konstatoval, že péče v nemocnici ve Frýdlantě v případě běžných zákroků je na dobré úrovni. Logicky ale nemůže nahradit Krajskou
nemocnici v případě speciálních zákroků. Problémem jsou potom lůžka
následné péče a LDN, kterých má liberecká nemocnice nedostatek.
Jeden z dotazů se týkal zubní pohotovosti. Liberecká nemocnice poskytuje prostory a vybavení. Problém je ale personální zajištění, protože
nemocnice nemá vlastní stomatology a lékaři, kteří mají vlastní ordinace,
nemají zájem na pohotovosti sloužit. Pohotovost je tak otevřena
v sobotu, neděli a ve svátky od 8 do 12 hodin.
V blízké budoucnosti bude potřeba také rozhodnout o dalším vývoji
liberecké nemocnice. Jejími akcionáři jsou nyní Liberecký kraj, město
Liberec a město Turnov. Nemocnici ale čeká buďto zásadní modernizace,
nebo stěhování do nových prostor. Jak ředitel nemocnice upozornil,

v nemocnici jsou sice schopni léčit nejmodernějšími technologiemi, ale
její kapacita je již nedostačující. Pacienti by přitom měli mít léčbu
dostupnou co nejrychleji bez potřeby dlouhého čekání.
Zmíněn byl také špatný stav budovy léčebny dlouhodobě nemocných
a nevyhovujícího umístění očního oddělení a oddělení ORL v tomto
objektu. LDN tak čeká buďto kompletní rekonstrukce, nebo stěhování.
Letos v ní proběhnou dílčí opravy výtahů a stoupaček.
Projektem, který by měl zásadně pomoci v péči o pacienty, je elektronický systém umožňující lékařům sledovat diagnózy pacientů, užívané
léky, ale také jejich objednávání na vyšetření. Zatímco dnes je potřeba
složitě telefonovat, objednávání přes internet by mělo být rychlejší
a také transparentnější. Umožní rychleji získat výsledky vyšetření. Výhodou bude možnost záchranářů na místě zjistit, s čím se léčí pacient, ke
kterému vyjíždějí, případně na co má alergii.
Řeč přišla také na plánované zdravotní středisko v místě hrádeckého
Azylu. Ředitel Krajské nemocnice v Liberci vysvětlil, proč by si dokázal
představit financování jeho vybudování z prostředků nemocnice. I když
to pro mnohé byla překvapivá informace, má svá ekonomická opodstatnění.
Vít Štrupl

Novou cyklostezku ocení
i bruslafii
Cyklostezka podél Žitavské ulice dostává nový povrch. V dubnu se
započalo s rozebíráním stávající betonové dlažby, která je ukládána na
deponii města. Následně bude provedeno zhutnění a doplnění stávajících štěrkových vrstev a položena nová živičná vrstva. Úsek v délce
905 metrů od Lidového domu po křižovatku s kruhovým objezdem
u Kristýny bude dokončen nejpozději v květnu. Zakázku získala firma
Strabag za cenu bezmála 780 tis. Kč vč. DPH. Stavba je podpořena z projektu Cyklotrasa v úseku Hrádek nad Nisou – hraniční přechod do
Polska, který získal dotaci z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013, CÍL 3, Fond
mikroprojektů euroregionu Nisa. Stejné řešení se připravuje i pro úsek
od kruhového objezdu po Trojmezí.

Pokraãují opravy chodníkÛ
S oteplením se začaly ve městě opět opravovat úseky chodníků, které již
byly propadlé, nerovné nebo z nich vystupovaly. Začalo se v horní části
Liberecké ulice u prodejny Albert, postupovat se bude směrem dolů.
Opravoval se již úsek v Nádražní a Oldřichovské ulici. Nový je vstup ke
Klubu důchodců v Komenského ulici.
Práce pro město provádí firma Jan Foniok – Fony, která v loňském
roce nabídla cenu 185 Kč za 1 m2 oprav vč. DPH. Město přitom dodává
ze svých zásob dlažbu a obruby, které získalo opravami jiných ploch.
V loňském roce byly podobně opraveny chodníky v Husově ulici,
u pošty a v Sokolské ulici.
S pomocí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury chystá
město opravu chodníků po pravé straně Liberecké ulice v úseku po restauraci Barandov a podél ulice Generála Svobody.

Nové osvûtlení v Donínû
Vynucená investice čeká město v Doníně. ČEZ zde opravuje svou rozvodnou síť včetně sloupů nesoucích rozvody. Město tím bylo nuceno
přistoupit k výměně svítidel veřejného osvětlení. Na druhou stranu stará
svítidla jsou poruchová, špatně se shánějí náhradní díly a také jejich spotřeba energie neodpovídá dnešním poměrům. Výměnou svítidel dojde
k úspoře elektrické energie a tím i finančních prostředků města.
Zároveň je vyměňováno celé elektrické vedení veřejného osvětlení. Ze
záplavové zóny se stěhuje i trafostanice, která veřejné osvětlení napájí. Nyní
probíhá II. etapa výměny sloupů a kabeláže. I. etapa bude realizována
později. Obě etapy dohromady pokryjí prakticky všechny ulice v Doníně.
V nynější fázi město na výměnu svítidel a kabeláže uvolnilo 800 tisíc Kč.

6
Mûsto rozkvétá…
… a nejen na jaře. Proto pro vás chystáme na městském webu rubriku
Hrádecké proměny. Bude pravidelně přinášet informace, fotografie
a videa o tom, jak investiční akce, projekty, ale i opravy a údržba mění
tvář našeho města i jeho okrajových částí.

Nehoda pfii rallye bude
ukonãena smírem
V roce 2007 došlo v Dolní Suché při Rallye Lužické hory k nehodě, při
které jedno ze závodních aut skončilo mimo trať. V místě nehody se
nacházelo plynové potrubí, které bylo autem poškozeno. Došlo k požáru,
který trval několik hodin, protože bylo potřeba vyřešit zastavení přívodu
plynu a teprve v návaznosti na tom uhašení ohně. Auto bylo zcela zničeno.
Od roku 2008 se táhl soudní spor o náhradu škody, protože dle majitele vozidla nebyl vývod plynového potrubí zabezpečen. Nyní se obě
strany dohodly na smíru. Město uhradí majiteli vozidla Jakubovi Brázdovi částku 160 tis. Kč, rovnou asi polovině částky rozhodnuté soudem.
Obě strany se podělí o náklady na řízení rovnou polovinou.

Pfiipravují se opravy
dal‰ích ulic
V kdysi opu‰tûném domû
bude nová restaurace
Další z domů, které byly kdysi prodány Stavební hrádecké společnosti
a po ukončení její činnosti chátraly, je už téměř opraven. Vila naproti
Azylu ožije už v květnu jako penzion a restaurace. Předloni byl opraven dům na Žitavské ulici s podobným osudem. Stále ale chátrá tzv.
Ruská vila na Liberecké ulici.
V domě, který prošel kompletní rekonstrukcí, otevřou jeho majitelé,
manželé Malenovi, restauraci La Campagna. Slovo pochází z italštiny,
podobně zní i ve francouzštině, a znamená venkov. Od názvu se odvine
i nabídka restaurace. Vařit se zde bude výhradně z čerstvých surovin,
kuchyně bude orientovaná k italským a francouzským pokrmům. Hosté
budou moci vybírat z široké nabídky vín. Ti, kteří chtějí dobré víno
ocenit, budou moci využít upravený sklepní prostor pro uzavřenou společnost nebo degustační místnost, ve které se budou čas od času konat
řízené ochutnávky vín ze světa i z Čech a Moravy.
Restaurace v přízemí vily je zařizována ve stylu art deco, který byl rozšířen v první třetině 20. století. Stejně jako penzion v horních patrech vily
bude i restaurace celá nekuřácká.
Penzion nabídne ubytování ve dvou apartmánech, z nichž jeden
využívá netradičního půdorysu budovy. K dispozici budou ještě tři dvoulůžkové pokoje v prvním patře a 4 jednolůžkové pokoje s možností
přistýlky v podkroví.
Otevření restaurace a penzionu je naplánováno na květen.

Poradna pro oddluÏení
v Hrádku nad Nisou
Zadlužený člověk často neví, kam se obrátit. Za svou situaci se stydí a nechce se radit s nikým blízkým. Poradna pro oddlužení je řešením jeho
situace. Zadlužený se v ní může bezplatně a anonymně zeptat, jak svou
situaci může řešit, a dostane se mu odpovědi od odborníka.
Poradna pro oddlužení pomohla již tisícům lidí, kteří už se neměli
kam jinam obrátit se svým finančním problémem.
Město Hrádek nad Nisou se dohodlo na spolupráci s firmou Abivia,
s. r. o. První klienti již poradnu navštívili.
Co je to oddlužení? Jediné legální řešení neschopnosti dlužníka
splácet své závazky vůči svým věřitelům. Oddlužení povoluje soud.
Znamená zastavení exekucí a vymáhání dlužných splátek. Oddlužení je
často jediná záchrana zadlužených rodin.
Poradna pro oddlužení funguje každou sudou středu v měsíci ve druhém patře multifunkčního centra Brána Trojzemí v místnosti U Krbu,
vždy od 9.00 do 15.30. Informativní návštěva nic nestojí, stačí tedy přijít
a své problémy začít řešit.
Nejbližší termíny poradny: 16. 4., 30. 4., 14. 5., 28. 5.

Začátkem dubna byla dokončena oprava ulice Smetanova položením
definitivního povrchu. Stejně jako v ulici Větrná, kde se v těchto dnech
připravují dílčí podkladní vrstvy pro nový povrch, se jednalo o kompletní
rekonstrukci včetně inženýrských sítí, veřejného osvětlení a nových
chodníků. Dokončení čeká ještě ulice v lokalitě u koupaliště, kde Severočeské vodovody a kanalizace začaly s opravami svých sítí již v loňském
roce.
Připravují se opravy povrchů v ulicích Jezerní, na spojce mezi Oldřichovskou a Libereckou, nájezdu na most u Wienera a překopané komunikace u hasičské zbrojnice.
Projektují se opravy ulic Na Příkopech, Slunečná, Pod Ovčím kopcem.
Na Oldřichovské ulici se připravuje rekonstrukce včetně vodovodu
a kanalizace, protože stávající kapacita sítí nepostačuje dalšímu rozvoji
průmyslové zóny.
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Krist˘na se chystá na slavnostní odemykání
Novinkou letošního hrádeckého kulturního kalendáře je Odemykání
Kristýny. Chystá se na den státního svátku 8. května. Odpoledne bude
na Kristýně patřit dětem, celým rodinám i dospělým. Zapojí se do něj
i provozovatelé restaurací, stánků a atrakcí na Kristýně.
Areál se v těchto dnech chystá na novou sezónu, byť nezvyklé teplo
začalo letos lákat návštěvníky nezvykle brzy. V lednu byla představena
vize architektonického studia Mjölk, která by měla areál učinit atraktivnějším. Z této vize nebude zdaleka realizováno vše. Část nápadů ale
bude postupně využita. Nedaleko hlavního vstupu vzniká zcela nové
dětské hřiště. Připravují se také netradiční bytelné lavičky, navržené
v rámci studie. Do sezóny by měly být osazené nové orientační tabule
a uvažuje se o instalaci cvičebních prvků, které využijí třeba ti, kteří
na Kristýně pravidelně běhají a budou chtít do cvičení zapojit další
části těla.
Především pro turisty mimo hlavní sezónu chce Kristýna ve spolupráci
s Bránou Trojzemí nabídnout program pro větší i menší skupiny turistů,
hledající třeba společné túry v Lužických horách nebo ověřené zajímavé
cyklotrasy. Ve spolupráci s půjčovnou lodí Nisa společnosti Sundisk,
která v areálu půjčuje kanoe na splutí Nisy z Machnína do německého

Těšit se můžete na pečené sele u penzionu Kristýna. Kdykoliv během
odpoledne bude k dispozici lanový park, otevřena bude i půjčovna lodí.
Jak v lanovém parku, tak v půjčovně můžete využít slevy 30 % z běžných
cen, která bude poskytována jako „odemykací“. Půjčovna lodí nabídne
nejen kanoe pro ty, kteří by se chtěli vydat po řece, ale také paddleboardy, koloběžky a šlapadla. Na půjčených koloběžkách se budete
moci zúčastnit závodu. A co že je paddleboard? Jedná se o nafukovací
plovák ovládaný vestoje dlouhým pádlem. Tento nový sport je vhodný
pro všechny věkové kategorie, sportovce i pro relaxaci, pro muže i ženy.
Prý krásně formuje postavu od kotníků po hlavu. Zapojíte při něm totiž
všechny svaly a také se naučíte držet rovnováhu.
Vít Štrupl

Nalezené vûci
Správní a sociální odbor Městského úřadu Hrádek nad Nisou eviduje
ke dni 31. 12. 2013 níže uvedené nalezené věci:
Ostritz i další sportovní vybavení, a ve spolupráci s Lanovým centrem
Kristýna bude možné na Kristýně nabízet atraktivní program na celý
týden.
Společnými silami vznikl také program Odemykání Kristýny. Ve
13 hodin začne na severní pláži závodem horských kol pro děti a mládež.
Závod bude otevřený všem skupinám, tedy i dětem, které běžně nezávodí. V 15 hodin odstartuje závod určený hlavně rodinám s dětmi. Při
plnění úkolů se společně pobaví. Rovněž v 15 hodin začne mezi restauracemi Sever a U Sumce koncert folkrockové skupiny Stan Band. O hodinu později se u hladiny objeví víla Kristýna, aby jezero otevřela všem
uživatelům, kteří v dobrém přicházejí. Další koncert začne po 18. hodině
v Baru Panorama.

Datum nálezu
20. 08. 2013
23. 08. 2013
28. 08. 2013
30. 08. 2013
02. 09. 2013
12. 09. 2013
01. 10. 2013
25. 10. 2013
16. 12. 2013
30. 12. 2013
30. 12. 2013

Předmět
Kabely a kovový šrot
Digitální fotoaparát
Klíče
Nůžky
Svazek klíčů
Klíče – 3 ks
Dětská mikina – zn. Alpine Pro
Dětské horské kolo – zn. Madison
Jízdní kolo – zn. Harrier–Jaguar
Jízdní kolo – zn. nezjištěna
Jízdní kolo – zn. Olpran

O uvedené věci, které byly nalezeny do 31. 12. 2013, je možno se
přihlásit nejpozději do šesti měsíců od odevzdání nálezu na správním
a sociálním odboru, v přízemí budovy Městského úřadu Hrádek n. N.
Správní a sociální odbor Městského úřadu Hrádek nad Nisou dále eviduje v období od 1. 1. 2014 do 21. 2. 2014 níže uvedené nalezené věci:
Datum nálezu
13. 01. 2014
21. 01. 2014
23. 01. 2014
24. 01. 2014
16. 02. 2014
19. 02. 2014

Předmět
Klíče – 2 ks na kroužku s modrým
přívěskem
Rodný list – Kateřina Machková
Jízdní kolo – zn. nezjištěna
Klíče – 2 ks na kroužku
Horské kolo – zn. Author San Francisco
Náušnice s kamínkem (1 ks)

O uvedené věci je možno se přihlásit nejpozději do tří let od odevzdání
nálezu na správním a sociálním odboru, v přízemí budovy Městského
úřadu Hrádek nad Nisou.
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V˘stava Celníci a pa‰eráci v Trojzemí
V multifunkčním centru Brána Trojzemí byla otevřena nová dlouhodobá
výstava Celníci a pašeráci v Trojzemí. Krajem v minulosti vedly oblíbené
pašerácké stezky a pašování zde funguje dodnes, byť v jiné podobě než
v minulosti. Výstava se zabývá pašováním od středověku po současnost,
vývojem zemských a státních hranic i historií jejich hlídání. Exponáty
doplňuje řada fotografií a dobových dokumentů.

Výstava Celníci a pašeráci v Trojzemí vůbec poprvé zpracovává toto
téma pohledem z obou stran hranice. Každé období dokumentují
příběhy, které se v minulosti odehrály v kraji mezi Hrádkem nad Nisou
a Rumburkem. Většina z nich dávno upadla v zapomnění a byla znovuobjevena při bádání v archívech v Liberci, v České Lípě, Děčíně a především v Budyšíně a Žitavě. Svůj prostor dostal na výstavě také legendární
pašerák Pascherfriedel, který byl doposud znám spíše v Sasku. A příběhy
z nedávné minulosti vyprávěli při přípravě výstavy sami jejich aktéři.
Na výstavě si možná sami vzpomenete, jak jste vy nebo vaši rodiče
převáželi přes hranice boty, oblečení nebo záclony. Co se pašovalo
a kterým směrem, o tom rozhodovala momentální situace na obou
stranách hranice. Často hrály roli významné dějinné události. Po první
světové válce můžeme mluvit o hladovém pašování, protože i základních potravin byl nedostatek, a tak se nelegálně převážely přes hranice
pod vidinou jejich prodeje za vyšší cenu. Tehdy se v Trojzemí pašovalo
maso, mouka i pečivo. Odhaleny byly také případy pašování zbraní.
Před sto lety bylo velice žádaným zbožím umělé sladidlo sacharin. V archívech se dochovala jména tisíců pašeráků, kteří se podíleli na jeho
dopravě ze Švýcarska.

Věděli jste, že pašeráci byli svého času za hrdiny a obecně sdíleným
nepřítelem byli naopak ti, kteří hranice střežili? V první polovině 19. století se pašovala sůl, cukr, káva, tabák. Ale ve velkém také hedvábí, bavlna
a další zboží. Tehdy výrobci najímali pašeráky, protože se nikomu
nechtěla platit nehorázně vysoká cla.
Část exponátů na
výstavě dokládá zboží
pašované v různých
dobách od 19. století
po současnost. Druhá
část pak souvisí
s ochranou hranic.
Kromě jiného můžete
vidět šavli a pušku
člena české finanční
stráže nebo přilbice
a klobouky saských
i rakouských ochránců
hranic. Zajímavostí, která budí hodně pozornosti, jsou tajné pašerácké
značky.
Na přípravě výstavy se podílela kromě Brány Trojzemí partnerská
Městská muzea v Žitavě,
odkud je zapůjčena velká
část exponátů. Další exponáty zapůjčilo Severočeské muzeum v Liberci,
Vlastivědné
muzeum
v České Lípě a Krkonošské
muzeum v Jilemnici. Část
vystavených předmětů
přinesli také obyvatelé
Hrádku nad Nisou.
Výstava byla zahájena
23. března 2014 a v hrádecké Bráně Trojzemí
potrvá do 31. 12. 2015.
Výstava je vyvrcholením a zároveň zakončením stejnojmenného společného česko-saského projektu podpořeného
z prostředků Evropské unie prostřednictvím euroregionu Nisa v rámci
Fondu malých projektů Česká republika – Sasko.
Vít Štrupl

3–4. ãíslo, duben 2014
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Hrádek pfievzal vedení svazku mûst Mal˘ trojúhelník
Starosta města Hrádek nad Nisou se stal pro příští rok prezidentem
svazku měst Malý trojúhelník. Jedním z jeho hlavních cílů v této funkci
je příprava projektu mostu na Trojzemí.
V úterý 19. března se na radnici v Zittau uskutečnilo již 16. zasedání
Společné rady svazku měst Malý trojúhelník Bogatynia – Hrádek nad
Nisou – Zittau.
Společná rada odsouhlasila společný rozpočet ve výši 105 714 eur,
kde je nejvyšší položkou částka 60 000 eur, připravená na spolufinancování projektových příprav mostu na Trojzemí.

Ačkoliv je společným cílem měst vybudování tohoto mostu pro pěší
a cyklisty na tomto atraktivním místě, nedařilo se doposud dotáhnout
do konce projektové práce, předcházející návrhy a studie zcela změnil
stav po povodni 2010.
Na zasedání rady došlo k odsouhlasení návrhu smlouvy, podle které
přebírá město Hrádek vedoucí úlohu při přípravě a vedení projektu,
výstavbě i následné údržbě mostu. Tato smlouva půjde nyní k odsouhlasení do zastupitelstev jednotlivých měst. Nové plánovací období od
roku 2014 by mělo podle prvních informací v přeshraničních dotačních
programech umožnit trojstranné projekty a most na Trojzemí by mohl
být jeden z prvních takovýchto projektů.
S předsednictvím ve svazku měst na sebe vzal Hrádek i vedení řídící
skupiny svazku měst Malý trojúhelník a projektovou skupinu Bezpečnost
v Trojzemí, zde chce navázat na stejnojmenný úspěšný projekt
a dobrou spolupráci bezpečnostních složek a zaměřit se na spolupráci
hasičského dorostu.
Od polské strany převzal Hrádek i vedení projektové skupiny
Integrační spolupráce škol, takže v tuto chvíli společně s projektovou
skupinou Informace – prezentace vede 5 z 11 projektových skupin,
což je dokladem toho, že mezinárodní spolupráce je pro Hrádek
nejen možnost dotačních prostředků, ale i nedílná součást působení
města.
V následujícím období čeká české, polské a německé partnery
dokončení rekonstrukce cyklostezky z Hrádku na polskou hranici, dokončení projektové dokumentace k čističce odpadních vod v Oldřichově
v těsné blízkosti Kopaczowa a uspořádání dvou konferencí v rámci projektu Panovnice, služebnice, reformátorky.
ThMgr. Hedvika Zimmermannová

Obyvatelé Trojzemí rok poznávali spoleãné
i rozdílné tradice
Posledním workshopem v rámci mezinárodního setkání se účastníci
z Čech, Polska i Německa rozloučili s projektem Zvyky a tradice regionu
Trojzemí. Účastnící mezinárodního workshopu diskutovali mimo jiné
o tom, zda nosí velikonoční vajíčka slepička, nebo je dětem schovává
zajíc a partnery z Polska a Německa velice udivila pomlázka.
Po celý rok se tak obyvatelé Trojzemí věnovali zvykům a tradicím
okolo jednotlivých svátků a hledali společné kořeny i důvody v rozdílnosti jejich slavení.
Děti měly v létě na Kristýně možnost vyzkoušet si formou her a soutěží jednotlivé zvyky. O Dožínkách předvedl polský dětský soubor z Bogatynie hornické lidové tance, návštěvníci vánoční výstavy měli možnost
obdivovat 27 vánočních stromků a historické ozdoby ze všech tří zemí
a během tří workshopů v Čechách a jednoho v Polsku nejen probrat
jednotlivé zvyky a tradice, ale i vyrobit dekorace vztahující se k období
Vánoc a Velikonoc.
Zvyky a tradice zde v Trojzemí jsou poznamenány dějinným vývojem
i migrací obyvatel. Nejsou tak bohaté jako v jiných oblastech, ale získávají svou osobitou podobu právě díky prolínání tradic jednotlivých zemí.
Obyvatelé Trojzemí si vytvářejí i své vlastní tradice, jako jsou Slavnosti
Trojzemí, Evropská pouť nebo pouštění novoročních pozdravů po řece
Nise na konci roku na Bodu Trojzemí.
V rámci projektu vznikl i originální adventní kalendář, ve kterém jsou
v jednotlivých dnech představovány zvyky a tradice spjaté s obdobím
Vánoc i adventu.
Díky nadšení obyvatel všech tří zemí tak dochází k vzájemnému
obohacování i pochopení lidové kultury všech národů žijících v našem
regionu Trojzemí.

Projekt, který se snaží propojit živou tradici a historii všech tří zemí
regionu a který společně realizují zástupci měst Malého trojúhelníku,
byl spolufinancován prostřednictvím
euroregionu Nisa z dotačního programu
EU Cíl 3 CZ/PL v rámci Fondů malých
projektů a z Česko-německého fondu
budoucnosti.
H. Zimmermannová
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Masopust po 67 letech
Návrat k tradici, o které se už ani nevědělo, že v Hrádku tradicí bývala,
se vydařil. První masopust od roku 1947 přilákal do průvodu více než
stovku masek. A více než dvojnásobek přihlížejících.
Masopust spolu s Medvědem, Medvědářem, Kobylou a Rasem, Dívkou s nůší, Nevěstou, Ženichem, Smrtkou, Policajtem, Cikánkami a další
havětí vyrazil do prosluněných ulic 1. března. Svou pouť začali Masopust
se starostou před radnicí, ze které střídavě létaly jitrnice oknem a zařízením zvaným jitrnicojelitovod. Tříkilometrový průvod se poté občerstvoval na pravidelných zastávkách u těch, kteří se odvážně k prvnímu
obnovenému masopustu přidali. Dostalo se jim za to poděkování ve
formě osvědčení. Pořadatelé z Brány Trojzemí děkují ještě jednou restauraci Konírna, hrádecké husitské i katolické farnosti, které průvod vítaly
společně v Chrámu Pokoje, Pečovatelské službě, restauraci Camelot,

vinotéce VínoHrádek, restauraci Dělnický dům, pizzerii PastaPizza, budoucí restauraci La Campagna a hrádeckým hasičům. Děkujeme také
všem hrádeckým školám a školkám, které pomohly s lákáním na masopust, DDM Drak a jeho přátelům, motorkářům, fotbalistům a dalším
partám, které se přidaly. Zvláštní poděkování patří hrádeckému divadelnímu souboru Vojan, který se zhostil hlavních rolí v průvodu, a Chotyňské 12°, která obstarala poctivou dechovku.
Masopustní průvod skončil pohřbením hříšné Kobyly před hasičárnou a pokračoval třetími hasičskými vepřovými hody. Jejich partnery byli
Místní akční skupina Podještědí, BrAgro, s. r. o., farma Václavice, Řeznictví a uzenářství Prošek, Frýdlant a Pivovar Svijany.
V příštím roce nás masopustní veselí čeká už 14. února a s menšími
úpravami ho určitě zopakujeme.
Vít Štrupl

3–4. ãíslo, duben 2014
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Znáte dobfie krásy âeské republiky?
Vyhrajte s âRo Sever!
Relaxační pobyt v Lázních Poděbrady a další skvělé ceny můžete vyhrát
každý všední den v pořadu Česko, země neznámá, pokud si naladíte ve
13 hodin Český rozhlas SEVER. Pořad moderuje hvězda Českého rozhlasu
Pavel Kudrna.
„Aby toho českého nebylo dost, hrajeme k tomu i hezké české písničky. Pořad je určen nejen vášnivým turistům, ale také všem ostatním,
kteří přišli na to, že naše země je stejně atraktivní jako slavná zahraniční
letoviska,“ říká ředitel ČRo Sever Milan Knotek.
V soutěžním pořadu Česko, země neznámá může uspět každý, kdo
zná dobře zajímavá místa naší republiky nebo kdo pozorně vyslechne
reportáž, ve které je obsažena správná odpověď na následující otázku.
Reportáže natáčejí redaktoři všech regionálních stanic Českého rozhlasu, takže postupně poznáme celou Českou republiku.
Jak nám řekl Pavel Kudrna, podobný pořad moderoval dlouhé roky
na ČRo 2. „Mám zkušenosti s cestováním s pořadem Výlety, který se na
vlnách ČRo 2 vysílal deset let. S kolegou Jiřím Kokmotosem jsme víkend
co víkend brázdili všechny regiony naší země a každou sobotu pak nabízeli hodinový přímý přenos. Teď na to do jisté míry navazuje pořad
Česko, země neznámá. Na něm se podílím já jako moderátor, ale také
Martina Vrbová a Jana Chládková, se kterými se budu střídat.“

Pavel Kudrna souhlasí s tím, že někteří lidé ani netuší, jak je Česká
republika zajímavá a rozmanitá. „Víme, jak vypadají Alpy, jaké je to pod
Eiffelovkou a jaké jsou toalety u šikmé věže v Pise. Ale neznáme Krkonoše, jihočeské rybníky, naše jeskyně, různá muzea, hrady, zámky… Naší
snahou je, abychom právě ta krásná zákoutí české země posluchačům
představili, abychom jednou ten pořad přejmenovali na Česko, země
známá, dodává Kudrna.
Pořad Česko, země neznámá uslyšíte na ČRo Sever vždy od pondělí
do pátku ve 13 hodin. V Liberci nás naladíte na 91,3 FM, na Jablonecku
102,3 FM, Smržovka, Tanvald, Harrachov 107,9 FM, Frýdlant 97,4 FM,
Novoborsko 88, 8 FM.

Úspû‰ní v dopravní v˘chovû
Ve středu 19. března jsme se zúčastnili společně se žáky z chrastavských
a dalších hrádeckých škol okrskového kola dopravní soutěže Mladý
cyklista v Chrastavě.
Naši žáci, kteří úspěšně prošli školním kolem, se připravili na další
dopravní testy, opakovali značky, řešili společně křižovatky, odpovídali
i na další otázky týkající se dopravního provozu. Takto připraveni jsme
vyrazili do Chrastavy. Žáci úspěšně napsali dopravní test a postoupili
v obou kategoriích (mladší žáci, starší žáci) do dalšího kola.
Protože do odjezdu vlaku zbývalo ještě dost času, navštívili jsme ještě
muzeum požární techniky v Chrastavě.
Mgr. Věra Machková, ZŠ TGM Hrádek nad Nisou

Divadlo se ve ‰kolách hraje
i v angliãtinû

Recitaãní soutûÏ pro Ostrov Ïivota
Dojemné zážitky a skvělé výkony malých i větších recitátorů nás čekaly
v neděli 30. března v multifunkčním centru Brána Trojzemí. Žáci hrádeckých škol se tu sešli, aby všem ukázali, že poezie stále žije, ale především
proto, aby svými výkony pomohli Ostrovu života. Multifunkční sál byl
zcela zaplněn a díky malým recitátorům a příchozím divákům se nám
podařilo vybrat krásných 3 300 Kč pro Ostrov života. Doufejme, že vybraná částka pomůže... třeba i k slzám radosti.
za Hádě Hrádek a DDM Drak a ZŠ T. G. Masaryka Hana Prchlíková

Se členy našeho dramatického kroužku jsme se rozhodli, že letos opět
vyrazíme reprezentovat naši školu do polské Bogatynie, kde se koná
divadelní festival malých forem. Podmínkou účasti je nacvičit krátký skeč
v anglickém jazyce. V každé skupince mohlo být maximálně pět členů,
tudíž jsme se rozdělili na dva týmy (mladší a starší). Scénáře si děti
vymyslely samy. Mladší (K. Tangová, S. Rubášová, K. Matyjasik, L. Jarošová, T. Glierová) vycházeli ze svých aktuálních ,,problémů“ – nacvičili
scénku o tom, kdo je lepší – jestli Justin Bieber, nebo skupina One
Direction. Starší (B. Válková, S. Ženatá, M. Kučera, V. Matyjasiková) ve
své scénce vycházeli z vtipů o blondýnkách.
Před vystoupením ve středu 26. března panovala mezi členy souboru
lehká nervozita z velkého sálu a početného publika, ale při samotném
vystoupení nebylo nic poznat. Žáci si z festivalu odvezli nejen upomínkové předměty, ale také hodně nových zkušeností.
Velmi bychom touto formou chtěli poděkovat panu Šimůnkovi a panu
Libnarovi za odvoz a přívoz do Bogatynie. Děkujeme!
Mgr. Klára Čiháková, ZŠ TGM Hrádek nad Nisou

Exkurze nejen do Národního
V březnu vyrazili žáci ZŠ T. G. Masaryka v hojném počtu (45 kousků) za
deštivého počasí do stověžatého města nad Vltavou za jedinečným
kulturním zážitkem. Štěstí nám ale přálo a při příjezdu do Prahy mezi
mraky začalo prosvítat slunce. Prostě – v Praze je blaze.
Prvním bodem v programu byla prohlídka prostor Národního divadla.
Za zajímavého výkladu pana průvodce jsme prozkoumali divadlo
od sklepa (základní kameny) až téměř po půdu. Dokonce jsme chvilku
seděli sami v celém hledišti. Po prohlídce jsme se šli projít na Staroměstské náměstí a Karlův most. Procházku jsme zakončili u našeho
autobusu, kde jsme si již trochu unaveni dali svačinu a převlékli se ,,do
gala“. Nikdo volbu oblečení do Národního divadla nepodcenil a všem
to opravdu moc slušelo. Posledním bodem programu bylo tedy očekávané a nově zpracované představení Strakonický dudák v Národním
divadle.
Do Hrádku jsme se vrátili po půlnoci, dost vyčerpaní, ale spokojení
a bohatí o nové zážitky, které se už nemusí opakovat.
Mgr. Klára Čiháková,
ZŠ TGM Hrádek nad Nisou
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Klub horolezcÛ, DDM Drak za
podpory mûsta Hrádek nad Nisou
pořádají

38. ročník běhu Císařským údolím
pro všechny věkové kategorie.

Start na Horním Sedle u Horolezecké chaty
v sobotu 26. dubna 2014.
Buřtíky s sebou, bude i táborák.

Rozpis startů
10.00

rok narození 2008 a více

50 m

10.05

rok narození 2005–2007
rok narození 2005–2007

100 m
100 m

10.08

rok narození 2003–2004
rok narození 2003–2004

700 m
700 m

10.15

rok narození 2003–2004
rok narození 2001–2002

700 m
1 200 m

10.30

rok narození 1999–2000

2 100 m

10.35.

rok narození 1999–2000
rok narození 1997–98

2 100 m
2 100 m

10.45

muži:

10.50

rok narození 1997–98
rok narození 1995–96

5 300 m
5 300 m

10.55

ženy
rok narození 1995–96

3 000 m
3 000 m

13 000 m

Hrádecké maÏoretky na
Dobfií‰i
Poslední březnovou sobotu jsme se s našimi mažoretkami vydaly na
soutěž O pohár mažoretek zlaté Prahy, která se konala na Dobříši. Na
soutěži jsme strávily celý den a soutěžily celkem ve čtyřech věkových kategoriích. Krásný slunečný den byl završen velkým úspěchem všech čtyř
skupin, které si přivezly medaile a poháry. V nejmladší dětské kategorii
soutěžily Babybambulky a získaly 3. místo, v kategorii kadet hrádecká
Sluníčka obsadila 2. místo. O pár let starší juniorky Babetky vybojovaly
2. místo a v kategorii senior byly hrádecké Bambulačky nejlepší ze všech.
Děkujeme všem rodičům a trenérům za skvělou spolupráci, bez které
bychom takových výsledků nedosáhly.
Lenka Palasová

Zprávy z Cviãení Lída
Nejmladší žáci Cvičení Lída (Asociace Sport pro všechny) se zúčastnili
soutěže Zdatné žactvo, konané ve čtvrtek 6. 3. 2014 v Liberci v tělocvičně
TJ Rochlice. Mezi 48 účastníky bylo sedm hrádeckých. Děti soutěžily
v kopu a hodu na branku, střelbě na koš a ve zdolávání překážkové
dráhy na čas. V nejmladších žákyních II se na 2. místě umístila Kačka
Vinklárková. V mladších žácích III na 2. místě Rostík Patočka a na 3. místě
Jakub Vích. Každý účastník obdržel sladké odměny a vítězové v každé
kategorii diplom a keramickou medaili.
O týden dříve se v Liberci konal turnaj ve florbale pro žactvo a dorost.
Turnaje se zúčastnili i žáci a žákyně z Cvičení Lída. Soupeřili proti TJ Harcov, TJ Rochlice a TJ Žandov.
Hrádecké družstvo mladších žáků ve složení Sitte Sebastian, Singer
David, Prchlík Kryštof, Svoboda Štěpán, Celerová Denisa vybojovalo
2. místo. Na 3. místě v mladších žácích se také umístilo hrádecké družstvo ve složení Patočka Stanislav, Patočka Rostík, Janeček Míra, Ráďa,
Křenek Tomáš, Tang Kamil.
Ve starších žácích se naši ve složení Mikenda Daniel, Mansfeld Slávek,
Šnajdr Jára, Šimůnek Pavel, Křelina Michal umístili na 3. místě.
Lída Robová
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Helmut ¤eháãek oslavil sedmdesátiny
Dlouholetý velitel hrádeckého Sboru dobrovolných hasičů v Hrádku nad
Nisou, pan Helmut Řeháček, oslavil své sedmdesátiny. Ke gratulantům
se připojili také starosta města Josef Horinka a místostarosta Pavel Farský, kteří tímto způsobem alespoň symbolicky vyjádřili úctu a uznání,
které panu Řeháčkovi za celoživotní obětavou práci a přínos pro naše
město právem patří.
Helmuta Řeháčka zná v Hrádku skoro každý. Dobrovolným hasičem je
Helmut Řeháček od svých 16 let, od roku 1977 do roku 2004 byl
velitelem hrádeckých hasičů. V letech 1994 až 1998 byl členem zastupitelstva města. V roce 2009 bylo u příležitosti státního svátku 28. října
Helmutu Řeháčkovi uděleno ocenění Osobnost města Hrádek nad
Nisou za dlouholetý přínos pro město v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a za významnou, aktivní a dlouholetou činnost ve Sboru dobrovolných hasičů Hrádek nad Nisou.
Kromě jiného se podílel na přestavbě hasičské zbrojnice, byl iniciátorem vzniku aktivní spolupráce s německými hasiči. Za svou práci obdržel
i mnohá hasičská vyznamenání.

polečenská
rubrika
Životní výročí
Občanům, kteří v měsících únoru a březnu 2014
oslavili významné životní jubileum, srdečně blahopřejeme.

70 let

Oslava MDÎ v Klubu dÛchodcÛ
Dne 5. 3. 2014 pořádala Pečovatelská služba v Klubu důchodců v Hrádku
nad Nisou oslavu k MDŽ. V rámci kulturního programu přednesly děti
z Mateřské školy z Loučné básničky. K dobré zábavě přispěl i harmonikář
Čenda, který zahrál a zazpíval spoustu lidových písniček, které rozezpívaly i naše hosty z řad seniorů. Akce se zúčastnilo asi 70 seniorů a za
vedení města byl přítomen starosta p. Josef Horinka a místostarosta
p. Pavel Farský. Seniorky a zaměstnankyně Pečovatelské služby obdaroval starosta jako každoročně květinou. Pečovatelská služba zajistila pro
návštěvníky klubu malé občerstvení, které přispělo k dobré náladě všech
hostů. Těšíme se tedy opět za rok.

80 let
82 let
83 let
84 let
85 let
86 let
87 let
88 let
89 let
91 let
99 let

Blanka Široká, Jiří Müller,
Jaroslav Holata, Helmut Řeháček,
Milan Mičica, Evelin Hanušová,
Zdeněk Matějka, Josef Kleinert,
Jaroslava Kubů, Hana Břendová
Zděnka Hanicová, Miroslav Brtko,
Miroslav Prokorát, Miroslav Malý,
Helena Nevyhoštěná
Gert Jiranek, Herta Baladová,
Marta Krejbichová, Jozef Hreha
Josef Stehlík, Zdeňka Měchurová,
Vilibald Bouček, Helena Chlumová
Július Koska, Zdenka Novodvorská,
Hildegarda Jínová, Miluše Nevečeřalová,
Milena Dvořáková
Soňa Procházková
Emil Braun, Drahomíra Matoušová
Květoslava Reichlová, Jiří Malý,
Jan Lysík
Josef Bláha
Ladislav Kořínek, Marcela Suchánková,
Karel Míšek, Františka Černohubová
Josef Šidlák, Marie Georgievová
Marie Kabelková
Marie Zimová, matrikářka
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