roãník 24, ãíslo
únor 2015
cena 12 Kã
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Na fiadu pfiichází vefiejné osvûtlení
Elektrická energie a peníze na údržbu veřejného osvětlení ukousnou každým rokem z rozpočtu města
bezmála 3 miliony korun. Z větší části se přitom ve městě jedná o desítky let stará svítidla, která mají
oproti těm dnešním velkou spotřebu elektrické energie, jsou často poruchová a náhradní díly někdy
těžko dostupné. Jak ale veřejné osvětlení modernizovat a přitom nezatěžovat rozpočet města? U rekonstrukcí ulic a objektů se v Hrádku jde většinou cestou hledání vhodného dotačního programu. Pro veřejné osvětlení ale taková možnost prakticky chybí. Přesto se cesta našla a v loňském roce byla poprvé
využita. Část osvětlení a jeho zázemí je nová a přitom peníze v rozpočtu města vyčleněné na veřejné
osvětlení zůstaly stejné. Jak je to možné?
Základem bylo zpracování pasportu veřejného osvětlení a navazujícího plánu rozvoje. Dnes se přesně ví, kolik je ve městě svítidel, odběrných míst a v jakém jsou stavu. Změnil se systém řešení závad
osvětlení, takže se opravuje více míst, která jsou blízko sebe, najednou. Předem se určí, zda bude závada řešena opravou, nebo rovnou výměnou za nové zařízení. Optimalizuje se počet odběrných míst.
Při jejich rekonstrukci se instalují regulátory a stabilizátory napětí. Díky tomu je možné regulovat světelný tok svítidel – podle potřeby se mění jejich výkon v průběhu noci o několik procent, což přináší
úsporu elektřiny. Byla vyměněna zařízení pro přesnější spínání a vypínání světel podle momentálních
světelných podmínek. K tomu všemu je potřeba přičíst úsporu za elektrickou energii, kterou přinášejí
moderní svítidla s nižší spotřebou. Nová zařízení také vyžadují méně oprav.
Město tedy každým rokem ušetří část prostředků, které má v rozpočtu vyčleněny na veřejné osvětlení. A tyto ušetřené peníze slouží k modernizaci veřejného osvětlení. Bez zvyšování nákladů na veřejné
osvětlení se celý systém postupně modernizuje a po 5 letech přinese dokonce úsporu, která může
ročně činit až 1,3 mil. Kč. Postupná modernizace a optimalizace veřejného osvětlení dokáže totiž uspořit až polovinu nákladů.
Důležité je, že úspory nejsou realizovány vypínáním nebo rušením světel. Trend v posledních letech
byl v Hrádku spíše opačný. Zatímco v roce 2010 bylo v Hrádku nad Nisou 1 242 svítidel, v loňském roce
jich již bylo 1 428.
Pokračování na straně 3

V únorovém čísle:
—
—
—
—
—
—
—

Rekonstrukce sokolovny
Tříkrálová sbírka
Nová mapa Hrádku
Společenský večer
Zlatý Ámos
Zápis do prvních tříd
Příloha: Toulání časem…
Kostel sv. Jana –
JohannisKirche

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 20. 2. 2015.
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 10. 3. 2015.
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
2. schůze rady města
2. schůze rady města v roce 2015, konaná dne 21. ledna, se zabývala
těmito záležitostmi:
— schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000 Kč Centru pro
zdravotně postižené Libereckého kraje, Liberec XI – Růžodol I
— schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000 Kč Středisku pro
ranou péči Liberec na zajištění poskytování preventivní sociální služby
— vzala na vědomí zánik mandátu Stanislava Štoka z důvodu úmrtí
a osvědčila, že Miroslav Řezníček se dnem 8. 1. 2015 stává členem
Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou
— schválila přímé oslovení vítězného uchazeče výběrového řízení na
zakázku Snížení energetické náročnosti budovy sokolovny v Hrádku
nad Nisou, společnosti STAV-AGENCY, na dílčí plnění, a to dodávku
a montáž oken v bytové jednotce správce ve výši 102 150 Kč bez DPH
s přenesenou daňovou povinností
— schválila 7. změnu rozpočtu města 2014 ve výši 3 083 928,86 Kč. Rozpočet města po 7. rozpočtové změně 2014 má stanoven celkový objem
příjmů částkou 170 731 978,79 Kč, celkový objem výdajů částkou
197 790 729,12 Kč a saldo ve výši 27 058 750,33 Kč ve třídě financování vytvořeného přebytkem hospodaření loňského roku
— po projednání odvolala a jmenovala v souladu s předloženým návrhem
předsedy a členy zřízených komisí
— schválila ceník inzerce v měsíčníku HRÁDECKO s účinností od 1. 2. 2015
— schválila udělení Ocenění starosty města za práci pro město v roce 2014
pro 2 nominované dvojice: Pavla Bláhová a Andrea Vinšová, Ivan Acher
a Jana Vébrová a udělení Ocenění starosty města pro sportovce roku
2014 pro Mariána Tůmu a Jakuba Podzimka
— schválila nabídku firmy Father&Sons Vision, s. r. o., Liberec 5 za nabízenou cenu 65 000 Kč + DPH za zaměření a zakreslení stávajícího stavu
a architektonickou studii Ruské vily
— schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
pro výběr zhotovitele akce s názvem Camelot – Beseda – oprava střechy
— vzala na vědomí informace o Generelu bezbariérových tras z roku 2011
a bezbariérové trase č. 1.
— vzala na vědomí žádost společnosti VGP CZ VI., a. s., na odkup pozemku p. č. 1 594/1 v k. ú. Hrádek nad Nisou, který je pracovně veden
jako průmyslová zóna I. b).
3. schůze rady města
3. schůze rady města v roce 2015, konaná dne 4. února, se zabývala
těmito záležitostmi:
— schválila projektový záměr města Hrádek nad Nisou a podání žádosti
o dotaci na projekt Bezbariérové úpravy městského úřadu – přístavba
výtahu, Hrádek nad Nisou do podprogramu Odstraňování bariér
v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských
a obecních úřadů Ministerstva pro místní rozvoj ČR, při předpokládané
realizaci v roce 2015 a celkovém finančním rozsahu projektu ve výši
1 806 499 Kč
— schválila projektové záměry a podané žádosti o poskytnutí dotace
z Dotačního fondu LK pro rok 2015 v rámci podprogramu 4.1 Podpora
volnočasových aktivit na projekt Obnovení tradice Letního biatlonu
v Hrádku nad Nisou a v rámci podprogramu 4.4 Soutěže a podpora
talentovaných dětí na projekt Vědomostní soutěž: Křížem krážem
Libereckým krajem
— schválila zveřejnění záměru pronájmu vodohospodářského díla Hrádek
nad Nisou – Václavice, vodovod z ÚV Uhelná konkrétnímu zájemci společnosti Severočeská vodárenská společnost, a. s., Teplice, a to na dobu
určitou do okamžiku prodeje předmětu nájmu nájemci za cenu 100 Kč
bez DPH za rok
— schválila smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje
— vzala na vědomí výsledek zveřejnění záměru prodeje služebního vozu
Škoda Fabia combi a schválila uzavření kupní smlouvy na prodej vozu
za 25 tis. Kč.
1. mimořádná schůze rady města
1. mimořádná schůze rady města v roce 2015, konaná dne 28. ledna,
se zabývala těmito záležitostmi:

— schválila firmu Stavební geologie – Geosan, s. r. o., Nučice,
na realizaci akce Provedení zkušebních vrtů pro ZŠ TGM,
která obsahuje provedení maximálně dvou zkušebních vrtů
v areálu ZŠ TGM, bude dílčím plněním akce Snížení energetické
náročnosti budovy ZŠ TGM v Hrádku nad Nisou, a to za cenu
146 558 Kč s 21 % DPH.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
1. zasedání zastupitelstva města
1. zasedání zastupitelstva města v roce 2015, konané dne 28. ledna, se
zabývalo těmito záležitostmi:
— vzalo na vědomí, že na uprázdněné místo v Zastupitelstvu města Hrádek nad Nisou nastupuje náhradník Miroslav Řezníček
— schválilo záměr podpisu partnerské smlouvy mezi městy Kralupy nad
Vltavou a Hrádek nad Nisou a pověřilo starostu města informovat
město Kralupy nad Vltavou o vůli zastupitelstva města k partnerství
— schválilo záměr podpisu partnerské smlouvy mezi městy Bogatynia
a Hrádek nad Nisou a pověřilo starostu města informovat město Bogatynia o vůli zastupitelstva města k partnerství
— schválilo záměr podpisu partnerské smlouvy mezi městy Žitava a Hrádek nad Nisou a pověřuje starostu města informovat město Žitava
o vůli zastupitelstva města k partnerství
— vzalo na vědomí zprávu o činnosti ve věci vymáhání pohledávek v působnosti města Hrádek nad Nisou za období 01/2014–12/2014
— schválilo obecně závaznou vyhlášku města Hrádek nad Nisou č. 1/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území města Hrádek nad Nisou
— schválilo podání žádosti o státní účelovou dotaci ve výši 548 000 Kč na
realizaci čtyř dílčích projektů do Programu prevence kriminality 2015
vč. povinné spoluúčasti města ve výši minimálně 10 % z celkových nákladů na jednotlivé projekty
— schválilo realizaci III. etapy projektu Regenerace sídliště Liberecká –
Hrádek nad Nisou, předložení žádosti o dotaci ve výši 4 000 000 Kč
na projekt RPS – Hrádek nad Nisou, sídliště Liberecká – 3. etapa do
podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2015
Ministerstva pro místní rozvoj a závazek dofinancování daného projektu z vlastních prostředků ve výši min. 30 % rozpočtových nákladů.

Ortopedická ambulance funguje dál
Ortopedická ambulance je jedna z ambulancí specialistů, která funguje
v Nádražní ulici. Její provoz zajišťují, podobně jako u ostatních ambulancí, Lázně Kundratice. Od února došlo pouze ke změně ordinujícího
lékaře, kterým je nyní Doc. MUDr. Kofránek, Csc.
Objednávat se můžete od pondělí do čtvrtka na tel. č. 482 313 426
nebo v pátek na tel. č. 482 723 126. Ordinační doba je v pátek od 8.00
do 15.00.

Vlakové v˘luky v bfieznu
Od 2. 3. do 4. 3. 2015, vždy od 7.15 do 15.10, proběhne výluka v úseku
Chrastava-Liberec. Vlaky linek TLX 2 Dresden-Liberec a TL 70 Seifhennersdorf-Rybniště-Varnsdorf-Zittau-Liberec budou na tomto traťovém
úseku nahrazeny autobusy.
Autobusy neobsluhují zastávky Machnín hrad a Machnín.
Autobusy obsluhují zastávku Chrastava – Andělská Hora opačným
směrem. Z toho důvodu tam odjíždí podstatně dříve.
Autobus pro vlak TLX 5252 do Drážďan odjede už v 10.34 hod. z Liberce (místo 10.38) a nemá přípoj ze směru Tanvald.
Od 9. 3. do 11. 3. 2015, vždy od 7.00 do 14.30., proběhne výluka
v úseku Hrádek nad Nisou – Chrastava. Vlaky linek TLX 2 DresdenLiberec a TL 70 Seifhennersdorf-Rybniště-Zittau-Liberec budou na tomto
traťovém úseku nahrazeny autobusy. Veškeré vlaky budou nahrazeny
autobusy i mezi Chrastavou a Libercem. Některé autobusy odjíždí dřív
z Hrádku nad Nisou a z mezilehlých zastávek. V Chotyni se obsluhuje
zastávka „U Mostu“ na druhé straně Nisy.
Autobus pro vlak 20905 (Rybniště odj. 6.32, Varnsdorf odj. 6.52,
Zittau odj. 7.16, Hrádek nad Nisou odj. 7.30) bude nahrazen autobusem
až do Liberce. Autobus neobsluhuje zastávky Chrastava – Andělská Hora
a Machnín. Následující vlak 20907 zastavuje dodatečně v Machníně.
Prosím, dejte pozor na vyvěšené výlukové jízdní řády. Za případné
nepříjemnosti se předem omlouváme.
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Na fiadu pfiichází vefiejné
osvûtlení
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Podíváme-li se podrobně na práce provedené v loňském roce, zjistíme,
že bylo vyměněno 267 svítidel, 13 světelných míst bylo rekonstruováno
kompletně, 6 jich přibylo na základě požadavku občanů. Vznikla dvě
nová odběrná místa, osm nových jistících skříní a byly instalovány 4 stabilizátory a regulátory napětí. Celkem bylo v rámci rekonstrukcí položeno přes 5 tisíc metrů nového vedení. Tato čísla zahrnují obě etapy
rekonstrukcí v Doníně, vyvolaných rekonstrukcemi sítí ČEZ, obnovu
veřejného osvětlení v rekonstruovaných ulicích Větrná a Smetanova, rekonstrukci odběrných míst v Loučné, Doníně, v Lidické a Liberecké ulici,
výměnu svítidel v rámci běžné údržby a rozšíření veřejného osvětlení
podle požadavků obyvatel.
V loňském roce město zaplatilo za opravy 895 182 Kč. Odhad nákladů
pro letošní rok, díky tomu, že je již část veřejného osvětlení obnovená, počítá s 577 750 Kč. V lednu bylo také možné meziročně porovnat náklady
na elektrickou energii. Zatímco v lednu 2014 bylo na veřejné osvětlení
odebráno 62 565 kWh, v letošním roce to bylo 51 126 kWh. V současnosti
je ve městě regulováno 652 z celkového počtu 1 428 svítidel.
A konečně další úspory vznikají při údržbě veřejného osvětlení. Nahlášené poruchy jsou postoupeny osobě zajišťující odborný dohled,
která rozhodne o dalším postupu: zda bude provedena oprava nebo
výměna. A také rozhoduje o tom, kdy bude závada odstraněna. Závady
se neopravují jednotlivě (pokud nevznikne situace, kdy by někde zůstala
úplná tma), ale když jich je více.
Poruchy veřejného osvětlení lze hlásit na telefonním čísle 602 283 768
nebo e-mailem na adresu poruchy@muhradek.cz. Vždy je potřeba uvést
číslo popisné nebo jiný orientační bod, podle kterého se pozná místo,
kde došlo k poruše. Elegantním způsobem, jak poruchu nahlásit, je
využití formuláře na internetových stránkách města. V mapě jsou vyznačeny všechny světelné body ve městě. Kliknutím na značku příslušné
lampy lze nahlásit její poruchu bez složitého popisování lokality.
Jednotlivé světelné body budou letos navíc přímo na sloupech očíslovány. Budou tedy snadno použitelné jako orientační systém. Formulář na webu města lze využít i pro hlášení závad na komunikacích, chodnících, dětských hřištích, nahlášení nepořádku ve městě nebo třeba
poškozené zeleni.
Formulář najdete na adrese: http://www.hradek.eu/index.aspx?rub=458, nebo pomocí menu na www.hradek.cz > naše město >
hlášení závad.
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Povodí buduje novou opûrnou zeì
V prosinci roku 2013 byly dokončeny rozsáhlé úpravy břehů a koryta
Nisy, které se týkaly prakticky celého katastru města. Přesto zůstaly neopravené dva úseky. Opěrná zeď pod Rybářským domem v Tovární ulici
a úsek v Loučné za mostem u Wienerů. „Jsem rád, že se neustálým
tlakem podařilo státní podnik Povodí Labe přesvědčit o potřebě opravit
i zbylá místa,“ říká starosta města Josef Horinka. Aktuálně se opravuje
opěrná zeď u Rybářského domu.

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

Po rekonstrukci sokolovny si na své pfiijdou i diváci
V minulém čísle HRÁDECKA jsme psali o chystané opravě podlahy v hlavním sále. Její realizace byla nakonec posunuta na letošní rok tak, aby byla
pro novou podzimní sezónu plně k dispozici.
Podlaha ale není jediné bolavé místo sokolovny. Proto se v současnosti
připravuje energetický audit budovy a projekt celkové rekonstrukce sokolovny. Možná je i výměna tepelného zdroje. Od července 2004
vytápí sokolovnu tepelné čerpadlo, využívající teplo ze sedmi vrtů. Jeho
chod už ale není bezproblémový.
Nová studie, kterou představujeme několika obrázky, řeší i velký
handicap sportoviště, kterým je chybějící prostor vyčleněný jen povzbuzujícím divákům. Předpokládá, že stávající šatny zůstanou zachovány
v plném počtu, ale bude zastavěn dosud nevyužitý prostor nad nimi.
V stávajícím zádveří vznikne recepce, přímo z ní povedou schody do
prvního patra. V novém prostoru bude malý sál (například se zrcadly),
posilovna a zmíněná tribuna pro diváky.

Studie se stále vyvíjí. Každopádně, stejně jako v případě rekonstrukce
podlahy, bude představena veřejnosti a hlavně uživatelům sokolovny
a připomínkována.
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Tfiíkrálová sbírka v Hrádku nad Nisou
V lednu proběhl již patnáctý ročník celorepublikové Tříkrálové sbírky.
V Hrádku nad Nisou vyšli koledníci do ulic města podruhé a s jednotným záměrem – podpořit výtěžkem osmiletého Alexe – léčbu jeho těžké
nemoci, rehabilitaci a náklady s tím spojené.
V Hrádku nad Nisou bylo vykoledováno úžasných 28 097 Kč. Z celkového výtěžku sbírky přispěje Oblastní charita Liberec Alexovi částkou
30 000 Kč.
Oblastní charita Liberec děkuje všem občanům, kteří vlídně přijali
koledníky a přispěli do jejich pokladniček. Stejné díky patří koledníkům
i jejich doprovodu – do Tříkrálové sbírky se zapojily všechny základní
školy (ZŠ Lidická, ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ Donín) a Římskokatolická farnost Hrádek nad Nisou.
Celkem byla v letošním roce pod záštitou Oblastní charity Liberec
vykoledována částka 205 983 Kč. Podrobné informace o koledování,

výsledcích a využití výtěžku naleznete na www.charitaliberec.cz nebo
www.trikralovasbirka.cz.
Přejeme Alexovi brzký návrat ke svým kamarádům a spolužákům
a občanům Hrádku nad Nisou děkujeme za jejich podporu.
Hana Musilová, koordinátorka Tříkrálové sbírky

Na hrádecké Krist˘nû o vzdûlávání
a pfieshraniãní spolupráci

Starosta Hrádku se stal
pfiedsedou SOLK
V lednu se v Liberci uskutečnil sněm Sdružení obcí Libereckého kraje.
Sdružení tvoří v současnosti 88 obcí, které díky svému členství mohou
snadněji prosazovat své zájmy, náměty a připomínky. Lednový sněm
mimo jiné volil nové členy rady SOLK a své vedení. Novým předsedou
byl zvolen starosta Hrádku nad Nisou Josef Horinka, který dosud vykonával funkci místopředsedy. Místopředsedou se stal Ing. Tomáš Hocke,
starosta Turnova.
SOLK není samoúčelným sdružením. Je jakousi „servisní organizací“,
která pomáhá řešit a prosazovat náměty, které z obcí vycházejí. Mohou
to být například upozornění na mezery nebo nesmyslné paragrafy v zákonech. Konkrétním příkladem, ve kterém SOLK hraje důležitou roli, je
iniciativa proti rušení pošt v malých obcích. SOLK sice nemá žádné pravomoci, ale projednávání podnětů z měst a obcí může iniciovat. Je partnerem Libereckého kraje, který již má pravomoc připomínkovat i zákony.
Na jednání SOLKu jsou zváni různí hosté, takže starostové dostávají
informace „z první ruky“. Takto dostali informace například o činnosti
Policie ČR od krajského ředitele Vladimíra Husáka nebo k plánovaným
investicím Severočeské vodárenské společnosti od ředitele rozvoje společnosti Davida Votavy.
Společné zájmy obcí pomáhá Sdružení obcí Libereckého kraje hájit už
od roku 1996.

15. novoroční přátelské setkání ke vzdělávání v Trojzemí.
Již popatnácté se v lednu uskutečnilo na hrádecké Kristýně nedaleko
Trojmezí novoroční přátelské setkání k diskusi o aktuálních otázkách
a spolupráci ve vzdělávání v Trojzemí.
Zúčastnilo se jej dvacet pět pedagogů, politiků a dalších přátel vzdělávání z česko-německo-polského Trojzemí. Při novoročním přípitku
a přivítání účastníků ocenil starosta Hrádku nad Nisou Josef Horinka
dosavadní přínos těchto setkání pro spolupráci obcí s Libereckým krajem
v oblasti vzdělávání a pro navazování kontaktů přinášejících inspiraci
pro spolupráci organizací a jednotlivců.

V roce 2001 se na Kristýně poprvé sešli pedagogové čtyř okresů nového Libereckého kraje na mezinárodním semináři Prevence v Trojzemí,
diskutovali o spolupráci při prevenci sociálně patologických jevů. V roce
2003 se opět na Kristýně setkali přátelé Lužických Srbů v rámci projektu
Lužice a EU. Od roku 2005 se účastníci setkání věnovali Centru vzdělanosti Libereckého kraje a zahájení spolupráce českých a polských středních odborných škol v Trojzemí a spolupráci s marienthalskou vzdělávací
agenturou Pontes. V roce 2012 se na hradu Grabštejně uskutečnila
konference ke kvalitě vzdělávání. V roce 2013 na ni navázala konference
o technickém vzdělávání v euroregionu Nisa. Tématem loňského i letošního setkání byla Koncepce vzdělávání v Libereckém kraji s ohledem na
technické vzdělávání a zaměstnanost lidí.
Sekání dalo i letos dobrou možnost výměny názorů různých účastníků, kteří dospěli k závěru, že společnou vizi je nutné trpělivě diskutovat
a uvážlivě postupně uskutečňovat.

2. ãíslo,
únor 2015
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Historická, montánní a geologická mapa Hrádku je na svûtû
V loňském roce jsme v HRÁDECKU zveřejňovali výzvu ke sběru podkladů
pro vznik mapy, která by zachytila hornickou činnost a stopy druhé
světové války v Hrádku a jeho nejbližším okolí. Uplynulo půl roku a jedinečný dokument si můžete zakoupit v informačním centru.
Mapa zachycuje stav Hrádku nad Nisou v polovině roku 1945, například včetně tehdejších názvů ulic a umístění firem. Skutečnosti související
s těžbou – štoly, průzkumná díla, budovy dolů – jsou do mapy zaneseny
jako kolekce všech známých poznatků. V mapě najdete všechny známé
zajatecké a pracovní tábory, ale také místa dopadů pum, shozených
v samém závěru druhé světové války.
Podkladem pro vznik mapy se staly zachované dokumenty z archívů
a muzeí. Nejen mapy a plánky z různých období, ale i další archiválie,
jakými jsou například popisy důlních děl nebo dobové fotografie. Zachycený stav čerpal i ze současného průzkumu dotčených míst.
Autorem mapy je Ivan Rous ze Severočeského muzea v Liberci, který
se tematikou dlouhodobě zabývá. Mapu veřejnosti představil 3. února
v Bráně Trojzemí. Zájemci si ji tam také mohou zakoupit. Rozměry
mapy, tištěné kvalitním ofsetem, jsou 130 x 130 cm. Množství informací

v ní obsažených je pak pro zájemce o historii zárukou dlouhého čtení
a jistě i pravidelného návratu k mapě.

Nová kniha pfiipomíná léta opomíjené památky
Kniha Boží muka a pomníky jako součást krajiny na Chrastavsku se věnuje fenoménu české krajiny, kterým jsou drobné památky. Jejím autorem je Ivan Vydra. Věnuje pozornost božím mukám, svatým obrázkům,
křížkům, sochám a válečným pomníkům na Chrastavsku. Na tomto
katastrálně poměrně malém území (pouze Chrastava, Chrastavská
Víska, Andělská Hora, Vysoká a Dolní a Horní Vítkov) dohledal historii
stávajících, ale i dávno zašlých míst pro rozmlouvání s Bohem a dalších
člověkem vytvořených zajímavostí v krajině.
Kniha jich popisuje padesát dva. Dále obsahuje historii osmi soch
a sedmi válečných pomníků v této lokalitě.
Kniha je plnobarevná, obsahuje desítky fotografií současných i dokumentárních, dokumentů, map a dosud nikdy nepublikovaných informací.
Volně vloženou přílohou je i mapa této oblasti se zakreslením a seznamem popisovaných objektů.
Závěrečná kapitola je věnována i obnově těchto kamenných svědků
minulosti, organizované po dobu vzniku knihy jak městem Chrastava,
tak i autorem publikace.
Kniha vznikala 4 roky. Za tu dobu odvedli dobrovolníci velký kus práce
při obnově těchto památek.

Plnobarevnou knihu můžete zakoupit v hrádeckém informačním centru za 370 Kč.

6
V˘roãní ceny mûsta byly pfiedány na
spoleãenském veãeru
Společenský večer města je nejen příležitostí k připomenutí událostí předchozího roku ve městě, ale součástí programu je i předání výročních cen
města a ocenění sportovců, kteří v uplynulém roce dosáhli zajímavých
výsledků.
Letos byla ocenění předána dvěma dvojicím. Tu první spojuje pomáhání dětem v dětských domovech. Druhou jsou navíc manželé, oba hudebníci, a jak se dočtete dále, stojí za oceněným tanečním představením.

pro Divadlo Komedie, Divadlo Na Zábradlí, Národní divadlo v Praze
a Brně, HaDivadlo, Divadlo F. X. Šaldy) a filmovou hudbu. Slyšet ji můžete v řadě dokumentů, ale také třeba v Hřebejkově filmu z loňského
roku Zakázané uvolnění. Tvoří i soudobou hudbu, např. pro hudební festival Pražské jaro. Je autorem řady písní, mimo jiné i pro svou ženu Janu.
Jana Vébrová je písničkářkou vystupující nejčastěji s harmonikou. Spolupracovala nebo dosud spolupracuje s Pražským komorním divadlem –
Divadlem Komedie, Agon Orchestra a Lenka Vagnerova Company.
Aktuálně je nejzajímavějším výsledkem spolupráce Ivana Achera
a Jany Vébrové s Lenka Vagnerova Company taneční představení
La Loba. Ivan Acher je autorem hudby a scény, Jana Vébrová je jednou
ze dvou interpretek představení. V létě loňského roku se hrála La Loba
na festivalu Fringe v Edinburghu, což je jakési „mistrovství světa v divadle“. Představení La Loba vyhrálo cenu Herald Angel a bylo nominováno
na Total Theatre Award.
Skladby a písně z představení Jezdci a la Loba vyšly v loňském roce
na CD.

Pavla Bláhová

Paní Pavla Bláhová a paní Andrea Vinšová
Obě jmenované pokračují v tradici a práci před dvěma roky oceněné
Dany Obermajerové. Paní Bláhová pořádá sbírky pro dětský domov ve
Frýdlantě. Dětem v dětském domově se tak snaží přilepšit a vylepšit život
bez rodiny.

Marián Tůma

Sportovec roku 2014
Marián Tůma
Vicemistr ČR v kickboxu Marian Tůma působí jako osobní trenér kickboxu a K1 v Bicom fight centru Liberec, Bicom fight centru Hrádek nad
Nisou a ve Fitness U Pešků Liberec. Marian nabízí profesionální, aktivní
spolupráci při vašem cvičení. V roce 2014 se umístil na 3. místě na Mistrovství ČR v kickboxu. V Hrádku nad Nisou rozjel přípravu mládeže,
které se intenzivně věnuje. Díky jeho aktivitě se v Hrádku už potřetí
uskutečnil galavečer bojových sportů.
Andrea Vinšová

Paní Vinšová pomáhá dětem v dětském centru Sluníčko v Liberci, které
v nepřetržitém provozu poskytuje péči dětem od narození do tří let věku,
jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí.
Ivan Acher a Jana Vébrová
Manželé, hudebníci, oba žijí v Hrádku nad Nisou.
Ivan Acher je hudebním skladatelem. Skládá scénickou hudbu (např.

Jana Vébrová

Jakub Podzimek
Kuba navštěvuje spolek Seberevolta, kde procvičuje a zdokonaluje svou
fyzičku a vytrvalost a podle potřeby někdy zastupuje trenéra. Během
roku 2014 reprezentoval město na několika závodech: duben 2014 – Běh
na 5 km – Polevsko – 2. místo v kategorii. Květen – Universalman Liberec – běh na 6 km – na každém 1 km 30 kliků a 30 dřepů – 8. místo ze
všech účastníků. Spartan Sprint Liberec – Extrémní překážkový závod na
5 km – podlézání ostnatého drátu, šplh, ručkování, zdolání stěny, hod

Jakub Podzimek
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oštěpem do figuríny – 9. místo z 2 334 účastníků. Červen – Spartan
Super Klínovec – další pokračování extrémního překážkového závodu,
tentokrát na 13 km – překážek je více a jsou náročnější – 16. místo ze
všech zúčastněných. Srpen – Spartan Beast Klínovec – opět pokračování
extrémního překážkového závodu, tentokrát na 23 km – 19. místo. Za
absolvování celé řady závodů Spartan race byl oceněn speciální medailí
TRIFECTA FINISHER 2014. Army běh – České Budějovice – Lipno – běh
16 km s překážkami – 39. místo. Bike Babí léto – Hrádek nad Nisou –
50 km terénem na kole – 16. místo v kategorii. Září – Universalman
Liberec – běh na 6 km – na každém 1 km 30 kliků a 30 dřepů – 1. místo
ze všech zúčastněných mužů. Závod na kolech do vrchu – Liberec

100. narozeniny
paní Marie Kabelkové
Sta let se v lednu dožila nejstarší obyvatelka Hrádku nad Nisou, paní
Marie Kabelková. Do jejího pokojíčku plného květin a gratulací přišel
popřát i starosta města Hrádek nad Nisou pan Josef Horinka spolu
s městskou matrikářkou paní Marií Zimovou.

Oslavenkyně obklopená svou rodinou přijala hosty vřele a s úsměvem. Narodila se nedaleko Staré Boleslavi a do Hrádku nad Nisou se
přestěhovala před rovnými sedmdesáti lety. Ve vzpomínkách blízkých
bývala dominantní, ráznou, zároveň však neobyčejně krásnou ženou.
Dodnes si ráda obléká hezké šaty a má i svůj oblíbený parfém. Na malé
oslavě se smála a starostovi prozradila, jak zůstat dlouho mladý.
Životní příběh Marie Kabelkové se začal psát za první světové války.
Na konci druhé světové války jí osud zavedl do našeho města, kterému
už zůstala věrná. Bydlí tu dodnes se svou rodinou. Přejeme jí s mnoha
dalšími gratulanty hlavně hodně zdraví a ať ji dobrá nálada, kterou rozdávala na svých stých narozeninách, vydrží co nejdéle.
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Maliník – 4. místo. Red Bull 400 – Harrachov – běh s extrémním převýšením na skokanský můstek 37° – 15. místo. Půlmaraton – Rychnov u Jablonce nad Nisou – běh 21 km – 28. místo. Závod do vrchu – Hrádek
nad Nisou – na kole téměř na Popovu skálu – 1. místo v kategorii. Říjen
– Lesní běh – 3 600 m – 1. místo v kategorii.

První leto‰ní miminka dostala
náu‰nice
Prvními letošními miminky v Hrádku nad Nisou byla dvojčata Tereza
Anna a Anna Marie Kučerovy. Na svět přišla dokonce tak brzy v novém
roce, že se stala prvními dětmi okresu Liberec.
První letošní hrádečtí občánci byli v pondělí 19. ledna přivítáni na
hrádecké radnici. Od starosty města Josefa Horinky dostala obě děvčata
zlaté náušnice. A jak starosta při té příležitosti zmínil, z vítání prvních
miminek by se měla stát tradice. Upomínku každým rokem dostane vždy
první narozený hrádecký občánek.

polečenská
rubrika
Životní výročí
Občanům, kteří v měsící lednu 2015
oslavili významné životní jubileum, srdečně blahopřejeme.

70 let
80 let
84 let
85 let
87 let
89 let
90 let
91 let
92 let
93 let

Hana Zdybelová, Marie Máčková
Stanislav Hejduk, Zdeňka Chovancová
Jiřinka Dočekalová
Jaroslava Kolářová
Emilie Rumlová
Josef Maděra
Zděnka Koldovská
Emilie Kopejsková, Marie Jílková
Jaroslav Valeš
Miroslav Prošek
Marie Zimová, matrikářka
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Nejoblíbenûj‰í uãitelka v kraji je z hrádecké ‰koly
Zlatý Ámos – tak se jmenuje soutěž, ve které se letos již podvaadvacáté
hledá nejoblíbenější učitel v České republice. Vítězkou regionálního
kola, ve kterém se sešli nominovaní učitelé Libereckého, Pardubického
a Ústeckého kraje, je Jana Czuchová, učitelka ze Základní školy T. G. Masaryka. Už 5. března ji čeká semifinále v Praze.
A jak se hledá nejoblíbenější učitel? Iniciativu musí projevit děti. Jen
ony mohou učitele přihlásit. Musí napsat přihlášku, charakterizovat svého
učitele, sepsat jednu příhodu s učitelem a sehnat 100 podpisů osob,
kteří s návrhem souhlasí. I úspěch v regionálních kolech pak stojí hlavně
na dětech. Učitel se před porotou dostane ke slovu jen na chvíli, svoji
nominaci musí obhájit zástupci dětí, aby porota uvěřila, že je učitel
opravdu oblíbený. To se žákům ZŠ T. G. Masaryka v pátek 23. ledna v libereckém Babylonu povedlo nejlépe. Nyní tedy můžeme 5. března držet
palce, aby měl Hrádek nad Nisou poprvé svého zástupce i ve finálovém
kole, kam již postoupí jen šest učitelů.

pobavit. Ve zbytku času, kdy tam byli ostatní soutěžící, jsme měli volno
v IQ Landii, tak jsme se vyblbli s robotem a ostatními hrami, které tam
mají.
Věděla byste, co vás čeká v semifinále?
Věděla, bohužel, má to být nějaký test, ale nevím jaký, píšou vědomostní,
ale doufám, že to spíš bude nějaká sranda, než abych musela biflovat.
Jste nervózní z dalšího kola?
No, nevím, jestli nervózní, těším se, už tam bude daleko víc učitelů, a nervózní asi ne, maximálně nepostoupím, nic horšího se stát nemůže.
Čím si myslíte, že to je, že jste byla vyvolena nejlepší/nejoblíbenější učitelkou naší školy?
No to tedy nevím, tak já v 9. třídách učím 14 hodin týdně, takže je znám
jako své boty, byli jsme spolu na školním výletě i na jiných akcích, zažili
spoustu srandy. A co se týká ostatních, prý to podepsali i žáci z ostatních
tříd, tak snad se jim líbí, jak učím, a i ty akce mimo školu, které organizuji.
Jak jste se cítila mezi ostatními učiteli v regionálním kole?
My jsme se moc s ostatními učiteli nebavili, spíš jsme tam chodili jako
banda nás čtyř doprovázená Romanem Sedláčkem, který to skvěle zdokumentoval. Jinak si myslím, že jsou to stejně prdlí učitelé jako já, jinak
by je tam žáci nenominovali.
Chtěla byste něco vzkázat čtenářům?
Tak ať drží palce mně a tím pádem i Hrádku a naší škole.
Martin Dat Le Truong, Monika Uričová

Zápis do prvních tfiíd

Připojujeme rozhovor, který s paní učitelkou Czuchovou pořídili její
žáci.
Jak jste se dozvěděla, že jste přihlášena do soutěže Zlatý Ámos?
Žáci IX. B mi to oznámili na hodině matematiky, asi se chtěli ulejt a povedlo se jim to.
Jaký jste z toho měla pocit? Jak vnímáte to, že vás do soutěže
přihlásily děti?
Hrozně si toho vážím, mám deváťáky hodně ráda, mile mě to překvapilo,
je to pocta nejenom pro mě, ale pro všechny kantory, kteří se mnou spolupracují na různých akcích, a že si děti toho hodně váží.
Jak jste se připravovala na regionální kolo?
Já jsem se nepřipravovala skoro vůbec, spíše se připravovali žáci, protože
tam museli předvést nějakou akci a souhru před porotou – a to se moc
natrénovat nedá.
Jak probíhalo regionální kolo?
Tak, celkem to bylo dlouhé, ale pro nás – asi čtvrt hodiny měli žáci
vystoupení, odpovídali jsme na otázky poroty, snažili jsme se ji hodně

Školní rok je teprve v polovině a děti v Libereckém kraji mají za sebou
jarní prázdniny. Rodiče budoucích prvňáčků ale už mají své rozhodování
za sebou. V den, kdy se rozdávalo pololetní vysvědčení, se v odpoledních
hodinách konaly zápisy do hrádeckých škol. Celkem se k nim dostavilo
116 dětí. Do základní školy v Doníně přišlo 18 dětí, rodiče 4 z nich požádali o odklad školní docházky. Do školy T. G. Masaryka se dostavilo
38 dětí, z nichž 9 bude čekat na rozhodnutí o udělení odkladu. Rovných
60 dětí prošlo zápisem v Základní škole Lidická. O odklad zde požádali
rodiče 11 z nich.
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Slavnostní setkání Jednoty bratrské
a Majáku, o. p. s., v Hrádku nad Nisou
Dne 16. 1. 2015 od 18.30 proběhlo v Hrádku nad Nisou slavnostní setkání, jehož hlavním cílem bylo představení činnosti Jednoty bratrské
v Hrádku nad Nisou. Součástí večera bylo slavnostní otevření nízkoprahového zařízení pro děti a mládež VAGÓN s celotýdenním programem.
Setkání proběhlo v nově upravených prostorách Jednoty bratrské a obecně
prospěšné společnosti MAJÁK na horním sídlišti ve „výměníku“.
Významnými hosty byli pan Evald Rucký, biskup světové Jednoty bratrské, pan Petr Krásný, biskup světové Jednoty bratrské, pan Martin Půta,
hejtman Libereckého kraje, pan Pavel Farský, místostarosta Hrádku nad
Nisou, a řada dalších.
Setkání probíhalo ve velmi přátelské atmosféře a slova „Hrádek nad
Nisou je moje srdeční záležitost“ se opakovala ústy několika řečníků. Byla
představena historie a současnost práce Jednoty bratrské v Hrádku. Svou
činnost zde Jednota bratrská započala již ve druhé polovině 19. století.
V návaznosti na ni v Hrádku od roku 2012 Jednota bratrská za podpory
města Hrádek nad Nisou provozuje volnočasový klub VAGÓN, pořádá
tábory a víkendové akce pro mládež a také provozuje Rodinné centrum
MAŠINKA.
Hosté byli dále seznámeni se vzájemnou spoluprací Jednoty bratrské
a společnosti MAJÁK, o. p. s., která v Hrádku nad Nisou působí více než
15 let jako poskytovatel preventivních programů na základních školách
a od listopadu 2014 zde nabízí sociální služby nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež VAGÓN, který je v současné době spolufinancován
Libereckým krajem prostřednictvím realizovaného projektu IP 5 „Podpora
a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách LK“.
Patrik Müller

Trilingo – Putování s my‰kou
Dne 9. ledna jsme se v Žitavě zúčastnili vyhodnocení našeho projektu
Putování s myškou, které organizovalo neziskové sdružení Trilingo. Toto
německo-česko-polské sdružení podporuje různé formy osvojení cizího
jazyka od malička a společného učení s dětmi našich sousedů. V naší
mateřské škole Rosnička v Doníně jsme připravili zajímavé dopoledne
inspirované dožínkami s názvem Putování s myškou a obdrželi finanční
odměnu 75 eur.
Rosničky z mateřské školy v Doníně
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KdyÏ se podafií, co se dafiit má
Naše školská zařízení se zapojila do rozvojového programu Podpora
logopedické prevence v předškolním vzdělávání, které vyhlásilo MŠMT
pro rok 2015. Náš projekt S jazýčkem si cvičím rád, správná výslovnost
je můj kamarád byl ze strany MŠMT podpořen, proto se nám nabízí
další možnosti nejen v oblasti logopedické prevence. Pro naše školská
zařízení jsme získali 40 000 Kč, proto bychom v první řadě rádi pořídili
pomůcku Klokanův kufr, která je vhodná pro všestranný rozvoj předškolních dětí. Klokanův kufr je především diagnostická, kompenzační a reedukační pomůcka.
Z tohoto projektu bychom ještě chtěli pořídit odbornou literaturu
a didaktické hračky, které nabízí další možnosti práce s dětmi nejen při
logopedických chvilkách.
Uvědomujeme si, že bez spolupráce s rodiči nelze děti rozvíjet v co
největší možné míře. Proto si za cíl klademe i to, že se z naší mateřské
školy a rodičů, kteří k nám vodí své děti, stanou partneři táhnoucí za
jeden provaz. Naším společným cílem pak bude spokojenost a co největší rozvoj jejich dětí.
Za Mateřskou školu Donín a Václavice
Věra Novotná

Ahoj, hlásí se Rosniãky
z donínské matefiské ‰koliãky
Máme blízko k vodě – Nise, ale také k základní škole v Doníně, nejen
vzdáleností, ale i přátelstvím a kamarádstvím. Na naše starší kamarády
ve škole nezapomínáme a také oni nezapomínají na nás. Jsme moc rádi,
že se pravidelně setkáváme ve škole i u nás. Naše děti se takto připravují
na nové prostředí školy, kde už překonaly počáteční ostych, a do školy
mezi kamarády se moc těší.
Při první návštěvě ve škole jsme vyráběli barevnou kytičku, na další
setkání nás pozvali školáci do kina na pohádku Jak vycvičit draka.
Dramatizací písničky Už Martin na bílém koni přijíždí k nám jsme ve
školce přivolávali zimu a společně si se školáky zahráli na hudební rytmické nástroje. Na předvánočním kreativním programu s firmou Stabilo
jsme zdobili vánoční papírový stromeček, pod kterým nechyběly ani
dárky od Stabila (pastelky, voskovky, fixy, tužky). Naši malí čertíci šli
trochu postrašit a čertovsky zazpívat a zarecitovat do všech tříd ve škole.
Poslední setkání se uskutečnilo ve školce, kde si děti vyrobily obrázek
Betléma.
Naše setkání jsou moc hezká, naše děti z Rosničky se těší na nové úkoly
a kamarády ve škole. Školáci si také ve školce nejprve splní připravený
program a pak si všichni společně pohrajeme s našimi hračkami. A věřte,
že si hrajeme úplně všichni.
Nakonec bychom chtěli poděkovat p. ředitelce O. Marešové, p. ředitelce M. Broschinské, učitelům Z. Vachkové a O. Hamplovi, že se s námi
podílí na společných setkáních.
H. Valecká, J. Mizerová
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Nejaktivnûj‰í dûti si odnesly odmûnu
Vloni v únoru byla vyhlášena soutěž Klíček, kterou si aktivní děti a rodiny
mohly zpestřit rok. Ten kdo chodí do kina, na akce DDM Drak, nebo
třeba na Hrádecké divadelní jaro, mohl sbírat otisky razítek. Při Společenském večeru byli vyhlášeni ti, kteří jich získali nejvíce. V kategorii
rodin to byli Janečkovi, v kategorii jednotlivců pak Rebeka Mišotová
a Standa Patočka. Odměněni byli poukázkou do kina a poukázkou na
nákup hry či hračky. A letos se můžete přidat!
A Klíček je tu opět
DDM Drak, Brána Trojzemí, o. p. s., a Hádě, o. s., znovu vyhlašují celoroční soutěž pro děti a pro rodiny s dětmi. Zapojte se do ní a získejte
volné vstupenky do kina nebo třeba společenské hry!
Postup je jednoduchý: v DDM Drak, v informačním centru Brány Trojzemí nebo přímo na některé z akcí zařazených do soutěže si vyzvednete
průkazku, do které budete sbírat otisky razítek. Děti, které nasbírají nejvíce
razítek a stejně tak rodiny sdětmi, budou po skončení roku odměněny.
1. Soutěž probíhá každoročně od 1. 1. do 31. 12.
2. Soutěž je vyhlášena ve dvou kategoriích: 0–18 let a rodiny s dětmi (dítětem). Do rodiny počítáme děti, rodiče, babičky a dědečky i strýce a tety.
Každý člen rodiny ale může být součástí jen jednoho rodinného týmu.
3. Na každé akci lze v každé kategorii získat jeden otisk razítka.
4. Otisky razítek se sbírají do průkazky, která je nepřenosná. Pro otisk
razítka si k pořadatelům musí přijít majitel průkazky, v případě rodinných týmů to musí být dospělý člen rodiny. V případě zaplnění průkazky
obdržíte novou a ve sbírání razítek pokračujete.
5. Průkazka musí být označena jménem nositele (příjmením rodiny)
a číslem průkazky. U otisku razítka musí být vyplněn datum konání akce.
Dobrovolně si můžete vyplnit i její název a vést si tak „deníček“.
6. Otisky razítek lze sbírat na akcích zařazených do soutěže. U zařazených akcí bude buďto značka Klíčku nebo bude o zařazení zmínka
v textu k akci. Seznam akcí bude s předstihem zveřejňován na
www.skoly.net, www.branatrojzemi.cz, na facebooku. Najdete jej i na
městských internetových stránkách.
7. Otisky lze získat jen na akci. V případě, že zapomenete průkazku
doma, nelze vymáhat pozdější orazítkování.
8. Průběžné výsledky budou zveřejňovány čtvrtletně. Vyhlášení konečných výsledků proběhne při Společenském večeru města v roce
následujícím po skončení soutěže. Oceněny budou děti, které nasbírají
nejvíce razítek od všech 3 organizací a stejně tak i rodiny s dětmi.
9. Průkazky se musí odevzdat po skončení celoroční soutěže do DDM
Drak k závěrečnému hodnocení vždy do 15. ledna následujícího roku.

Kamenictví Jakub Jurek
Telefon: 739 132 634, e-mail: kolabaze@seznam.cz

Provádí komplexní kamenickou
činnost na klíč:
– fasády a podezdívky domů
– ploty včetně základu s dodávkou kovářských či zámečnických
prvků
– opěry do zahrad i svahů
– dlažby z kostek, štípaného i formátovaného kamene
– schody masívní i lepené, obruby
– kuchyňské desky, parapety, stoly
– krby, zahradní kuchyně, pergoly
– sklepy a klenuté stropy
– obklady a dlažby koupelen a interiérů
– hřbitovní architektura
– rozlom kamene
– prodej a doprava kamene
– poradenská činnost, designování a návrhy vaší realizace
samozřejmostí

Nyní využijte zimních slev:
– urnový hrob, šedá leštěná žula: z 19 000 Kč na 12 500 Kč
– jednohrob, šedá leštěná žula: z 32 000 Kč na 21 000 Kč
Cena zahrnuje montáž, dopravu, písmo do 30 znaků, základovou desku. Vyleštěná je i zadní část hrobu.
– plotový sloupek 25 x 25 cm x 1–2 bm ze žuly/pískovce od
2 300 Kč za 1 bm

2. ãíslo,
únor 2015
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