roãník 29, ãíslo
leden, únor 2020

Milí čtenáři
Hrádecka,
v minulých týdnech došlo ke změně
v redakci našeho městského zpravodaje. Do jeho přípravy se nově zapojí
širší tým ve složení Věra Baumgartnerová, Vít Štrupl, Roman Sedláček a Josef Horinka. Věříme, že toto opatření
přispěje k ještě větší kvalitě Vámi oblíbeného zdroje informací o dění v našem městě a jeho okolí. Naším cílem je
posunout vydávání jednotlivých čísel
na začátek každého měsíce a těšit se
můžete v brzké době také na nový
kabát, do kterého HRÁDECKO oblékneme.
HRÁDECKO je zpravodaj o lidech
a pro lidi, budeme proto rádi, pokud
se spolu s námi budete podílet na jeho
obsahu. Uvítáme Vaše podněty, nápady a názory na to, co byste na stránkách HRÁDECKA rádi četli. Chystáte
nějakou akci? Máte tip na zajímavou
reportáž? Chcete se pochlubit dosaženým úspěchem? Napište nám, rádi
vaše tipy zpracujeme a uveřejníme.
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V polovině února startuje další etapa
rekonstrukce Liberecké ulice
Na podzim loňského roku jsme si mohli vyzkoušet, jak to vypadá, když se pracuje na nejfrekventovanější ulici v našem městě. Práce trvaly zhruba dva měsíce a Liberecká byla částečně průjezdná. Letos
se bude pracovat celý rok a v některých etapách si práce vyžádají úplnou uzavírku. Jak budou omezení
vypadat a na co všechno se musíme připravit, nám v několika otázkách a odpovědích objasní starosta
města Josef Horinka.

Kdy a čím práce na Liberecké začnou?
Práce odstartují 15. února zahájením rekonstrukce kanalizace a vodovodu, včetně všech navazující
přípojek. Začnou v šachtě na parkovišti proti bývalé pekárně a postupovat budou směrem nahoru.
V letošním roce by práce měly skončit pod křižovatkou u Alberta a v roce 2021 pokračovat dál až na
začátek katastru našeho města u elektrorozvodny.
Jaký je přibližný harmonogram jednotlivých prací a souvisejících omezení?
V první fázi se bude pracovat v úseku od křižovatky proti MaxElektru po křižovatku k samoobsluze a do
ulice Jílová. Následně se firma musí dostat přes křižovatku a dál směrem nahoru, kde poté bude uzavírka od již zmíněné křižovatky k samoobsluze po odbočku na Zlatou Výšinu. Jakmile se firma dostane
ke křižovatce u Alberta, vrací se zpět dolů a pojede v úseku od železničního přejezdu po bývalou pekárnu. Mezitím už nastoupí zhotovitel pro Innogy a bude pokračovat s rekonstrukcí plynovodu tam,
kde v loňském roce skončil, tedy od křižovatky k samoobsluze směrem nahoru. Co se týká harmonogramu jednotlivých prací, vše se bude postupně upřesňovat. Kraj ani město zatím nemá vysoutěžené
zhotovitele na komunikaci, chodníky, veřejné osvětlení apod. Z tohoto důvodu není zatím možné přesně
stanovit termíny provádění všech prací.
Pokračování na straně 4

Za tým HRÁDECKA Věra Baumgartnerová

V únorovém čísle:
—
—
—
—
—
—
—
—

Nové autobusové zastávky
18. společenksý večer města
Rozhovor se starostou
Opravy na radnici
Rozpočet města
Silvestrovksý běh
Setkání přátel vzdělávání
Pozvánka k sousedům

Příloha: Žitava z popela
povstalá

Vaše náměty, příspěvky a připomínky posílejte na e-mail: strupl@branatrojzemi.cz,
tel./fax: 725 357 278 nebo písemně na MěÚ.
Můžete také využít schránku ve vstupní chodbě MěÚ.
Internetová podoba časopisu vychází na www.hradek.cz.
Uzávěrka březnového čísla je 25. 2. 2019.
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 10. 03. 2020.
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lnformace z radnice

Usnesení rady města

35. schůze rady města
35. schůze rady města v roce 2019, konaná dne 27. listopadu, se zabývala, kromě jiného, těmito záležitostmi:
— rozhodla poskytnout Spolku Hrádek n. N. – Ostrov života, z. s., finanční dar ve výši 20 000 Kč z přijatého daru za vítězství v soutěži
Komunální projekt roku 2019
— schválila smlouvu o partnerství v rámci projektu Posouzení ekonomické efektivity velkých protipovodňových opatření na Lužické Nise
— schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci pod názvem Hrádek
nad Nisou, koupaliště Kristýna – plovárna uzavřené mezi městem
Hrádek nad Nisou a firmou SKJ, s. r. o., předmět dodatku je specifikace nepředvídatelných víceprací, celková cena díla bude ponížena
o cenu méněprací po odečtení víceprací o 899 974,89 Kč s DPH
— schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci pod názvem Rekonstrukce sociálního zázemí Sokolovny – Hrádek nad Nisou – sauna
uzavřené mezi Městem Hrádek nad Nisou a firmou VERSANA, s. r. o.,
předmětem dodatku je specifikace nepředvídatelných víceprací,
celková cena díla bude ponížena o cenu méněprací po odečtení víceprací o 189 455,71 Kč s DPH.
36. schůze rady města
36. schůze rady města v roce 2019, konaná dne 11. prosince, se zabývala, kromě jiného, těmito záležitostmi:
— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli FK SLOVAN
Hrádek nad Nisou 1910, z. s., ve výši 25 000 Kč na úhradu nákladů
spojených s přípravou, zpracováním a podáním žádosti o dotaci na
akci Modernizace areálu FK SLOVAN Hrádek nad Nisou 1910, z. s.
— schválila výběr dodavatele, společnost INGSPORT, s. r. o., na zajištění komplexní administrace projektu Rekonstrukce a modernizace
fotbalového stadionu FK SLOVAN Hrádek nad Nisou 1910, z. s., za
cenu 189 675,97 Kč včetně DPH
— schválila smlouvu o reklamě a propagaci ve výši 30 000 Kč bez DPH
se společností ČEZ, a. s., na akci Rozsvícení vánočního stromu v Hrádku nad Nisou
— vzala na vědomí podanou žádost o podporu v rámci projektu Poklady tradiční zahrádky – léčivé přírodní dědictví v ERN do Programu
Interreg V-A Česká republika – Polsko, v rámci Fondu mikroprojektů
Nisa-Nysa, v celkové výši výdajů 50 519,20 Eur (1 262 980 Kč), předpokládané výši dotace 30 000 Eur (750 000 Kč) a spolufinancování
ze strany města Hrádek nad Nisou ve výši 20 519,20 Eur (512 980 Kč)
— vzala na vědomí podanou žádost o podporu v rámci projektu Oldřichov na Hranicích – nová infrastruktura na mezinárodní trase Hřebenovka do Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, v rámci
Fondu mikroprojektů Nisa-Nysa, v celkové výši výdajů 45 656,76 Eur
(1 141 419 Kč), předpokládané výši dotace 30 000 Eur (750 000 Kč)
a spolufinancování ze strany města Hrádek nad Nisou ve výši
15 656,76 Eur (391 419 Kč)
— vzala na vědomí podanou žádost o dotaci na projekt Chodník v ulici
Stará v rámci Integrovaného regionálního operačního programu,
4. výzvy MAS Podještědí – IROP – Bezpečnost dopravy II, v celkové výši výdajů 3 949 506,15 Kč, předpokládané výši dotace 3 458 908,34 Kč
a spolufinancování ze strany města Hrádek nad Nisou ve výši
490 597,81 Kč
— schválila podání žádosti o dotaci na projekt Komunitní centrum SENÍK v rámci Integrovaného regionálního operačního programu,
7. výzvy MAS Podještědí – IROP – Sociální služby a komunitní centra,
v celkové výši výdajů 13 282 615,45 Kč, předpokládané výši dotace
11 944 220,87 Kč a spolufinancování ze strany města Hrádek nad Nisou ve výši 1 338 394,58 Kč
— schválila cenový sazebník placených úkonů Pečovatelské služby Hrádek nad Nisou s účinností od 1. 1. 2020
— schválila nákup 3 300 ks permanentních vstupenek na sezónu 2020
v ceně za 5 Kč za 1 ks od společnosti Kristýna, a. s. Schválila vydávání
permanentních vstupenek poplatníkům, uvedeným v čl. 2 odst. 1a)
Obecně závazné vyhlášky města Hrádek nad Nisou č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, na základě
předložení potvrzení o zaplacení poplatku za odpad nejpozději do

z radnice

—

—

—
—

—

—
—

—

—

—

—

31. 5. 2020 a současně předložení potvrzení o bezdlužnosti poplatníka vůči městu Hrádku nad Nisou.
vzala na vědomí odpis nedobytných pohledávek místních poplatků:
1) za psem ve výši 20 784,17 Kč,
2) za odpadem ve výši 217 903,43 Kč,
3) za přestupky správního odboru ve výši 9 000 Kč,
4) za přestupky městské policie ve výši 10 400 Kč,
5) za přestupky stavební odbor ve výši 3 000 Kč
schválila změnu rozpočtu města Hrádek nad Nisou 2019 č. 7. Rozpočet města 2019 po změně č. 7 má stanoven celkový objem příjmů částkou 207 659 337,09 Kč, celkový objem výdajů částkou
368 330 549,39 Kč a salda ve výši 160 671 212,30 Kč ve třídě financování.
schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli Brána Trojzemí, o. p. s., ve výši 50 000 Kč na zajištění činnosti Brány Trojzemí, o. p. s.
schválila smlouvu o spolupráci při výstavbě a opravy komunikace
v ulici Komenského, s firmou Gasservis Liberec, s. r. o., kdy se firma
bude podílet na opravě povrchu v rozsahu jejich realizované akce
na opravu STL plynovodu a přípojek v dané ulici, v dohodnuté výši
240 000 Kč bez DPH
schválila přidělení zakázky na vyhotovení projektové dokumentace
pro provedení stavby v rozsahu RDS na akci s názvem Azyl – stávající objekt č. p. 67, Hrádek nad Nisou – výměna oken společnosti Projektový ateliér David, Liberec, za nabídkovou cenu 110 110 Kč včetně
DPH
schválila dodavatele zajištění činnosti autorského dozoru pod názvem Sociální bydlení Hrádek nad Nisou (staré kino) firmě Projektový ateliér David za nabídkovou cenu 280 720 Kč včetně DPH
rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
Komunitní centrum Hrádek nad Nisou – nábytek vítěznému uchazeči Interkomplet, s. r. o., Liberec 1 s celkovou nabídkovou cenou
485 937,21 Kč vč. DPH
schválila přidělení zakázky vyhotovení projektové dokumentace ve
stupni studie proveditelnosti na areál Bekon Hrádek nad Nisou
vybranému zhotoviteli Fakulta umění a architektury, Technická univerzita v Liberci, za nabídkovou cenu 50 000 Kč
vzala na vědomí informaci o ceně tepla pro rok 2020 na základě kupní
smlouvy na dodávku a odběr tepla (dodavatel H-therma, a. s., Hrádek nad Nisou), která činí 562,30 Kč/GJ bez DPH pro objekty v majetku města č. p. 587 Liberecká, ul. l. máje č. p. 767, 768, Sokolská
č. p. 669, G. Svobody č. p. 67
schválila uzavření smlouvy na výkup přebytkové elektrické energie
z FVE, která je instalována na budově č. p. 478, Komenského, Hrádek nad Nisou. ZŠ TGM Hrádek nad Nisou se společností E.ON Energie, a. s., za nabídnutou cenu 500 Kč/MWh
schválila nový ceník č. 3/2019 za užívání a pronájem sportovního
areálu Sokolovna.

37. schůze rady města
37. schůze rady města v roce 2019, konaná dne 18. prosince, se zabývala, kromě jiného, těmito záležitostmi:
— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli Orel jednota
Hrádek nad Nisou ve výši 25 000 Kč na úhradu nákladů spojených
se zpracováním žádosti o dotaci na projekt Výstavba nového kluziště,
Hrádek nad Nisou
— schválila podání přihlášky města Hrádek nad Nisou do polského řízení o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a podání stížnosti
(žaloby) na proces schválení změny územního plánu polského města
Bogatynia související s problematikou těžby a jejím plánovaným
rozšířením v hnědouhelném dole Turów (Polsko). Schválila zajištění kompletního právního zastoupení společností Frank Bold Advokáti, s. r. o.
1. schůze rady města
1. schůze rady města v roce 2020, konaná dne 8. ledna, se zabývala,
kromě jiného, těmito záležitostmi:
— vzala na vědomí Rozhodnutí Ministerstva financí na platební výměr
za porušení rozpočtové kázně u projektu Revitalizace historického
centra v Hrádku nad Nisou ve výši 2 564 796 Kč. Schválila právní zastoupení města ve věci platebního výměru za porušení rozpočtové
kázně prostřednictvím advokátky p. Hamplové. Uložila právnímu zástupci ve spolupráci se zástupci města, učinit právní kroky a opatření
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—
—
—
—

—

dotační obrany (podání žádosti o posečkání, ev. o prominutí, podání
žaloby apod.) k ochraně majetku a eliminaci finančních dopadů pro
město s cílem nevracet poskytnuté dotace a platit pokuty či penále.
schválila dodavatele pro realizaci veřejné zakázky Dodávka koncových prvků do jazykové laboratoře ZŠ TGM v Hrádku nad Nisou, společnost AV MEDIA, a. s., za celkovou cenu 1 807 594,80 Kč vč. DPH
schválila dodavatele pro realizaci veřejné zakázky Dodávka interiéru
do jazykové laboratoře ZŠ TGM v Hrádku nad Nisou, společnost
KANONA, a. s., Praha 4, za celkovou cenu 406 342,20 Kč vč. DPH
schválila smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti
Libereckého kraje na období roku 2020 v celkové výši 264 000 Kč
schválila přidělení zakázky na sloučené projektové práce dokumentace pro stavební povolení, prováděcí dokumentaci a pro výběr zhotovitele) na akci Hrádek nad Nisou, ul. Nádražní č. p. 700, Mobilita
– odstranění bariér, firmě Ing. Radovan Novotný, Liberec 6 za nabídkovou cenu 135 399 Kč vč. DPH
schválila mimořádné svozy separovaného odpadu (plast, papír) od
1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 pro vybraná stanoviště (21 míst) v režimu
třikrát za měsíc, za celkovou cenu 278 575,08 Kč vč. DPH v rámci
smlouvy o dílo uzavřenou se společností Severočeské komunální
služby, s. r. o.

3. schůze rady města
3. schůze rady města v roce 2020, konaná dne 22. ledna, se zabývala,
kromě jiného, těmito záležitostmi:
— schválila změnu rozpočtu města Hrádek nad Nisou 2019 č. 8. Rozpočet města 2019 po změně č. 8 má stanoven celkový objem příjmů částkou 207 940 043,09 Kč, celkový objem výdajů částkou
368 611 255,39 Kč a salda ve výši 160 671 212,30 Kč ve třídě financování.
— schválila Příkazní smlouvu o poskytování specializovaných právních
služeb mezi městem Hrádek nad Nisou a Mgr. Zwyrtek Hamplovou
— schválila výběr laureátů na udělení Ocenění starosty města za rok
2019
— schválila vzorový text Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu města pro rok 2020 na účel určený žadatelem
v žádosti
— schválila plnění investičního záměru, a to zpracování projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro provedení stavby na akci Parčík v Oldřichovské ulici paní Pešičkovou za celkovou cenu 85 500 Kč
(neplátce DPH)
— schválila plnění investičního záměru, a to geodetické zaměření (výškopisy, polohopisy) katastru Dolní Suchá u Chotyně, které bude
sloužit jako podklad pro projektovou přípravu výstavby vodovodu,
společností Geometrické plány, v. o. s., Liberec, za celkovou cenu
205 700 Kč vč. platné DPH
— souhlasila s dopravně inženýrským opatřením na komunikaci III/2716
(ul. Liberecká) v termínu od 15. 2. do 30. 8. 2020
— schválila přidělení zakázky na archeologické práce Bytový dům

dům s pečovatelskou službou
v Nádražní ulici čekají úpravy

Město Hrádek nad Nisou připravuje výměnu výtahu a rekonstrukci střediska osobní hygieny v Domě s pečovatelskou službou v Nádražní ulici.
Stávající výtah je původní, z doby výstavby domu v 90. letech a v současnosti nevyhovuje příslušným standardům. V rámci projektu bude
výtahová kabina s příslušenstvím kompletně demontována a do stávající
výtahové šachty se namontuje výtah nový.
Místnost střediska osobní hygieny pak projde kompletní rekonstrukcí.
Hygienické zázemí v přízemí domu slouží nejen obyvatelům DPS, ale
také například lidem bez domova, kteří sem po dohodě s pečovatelskou
službou mohou přijít, vysprchovat se a podobně. Stejně jako výtah, je
vybavení zastaralé a v současnosti nevyhovující. Původní vybavení se
proto demontuje, vybourají se keramické obklady a nahradí je nové.
Zcela nové bude i vybavení.
Náklady na projekt jsou kolem 2 milionů korun. Město podalo žádost
o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj z programu „Odstraňování
bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů“. Dotace pokryjí polovinu z celkových nákladů.
Pokud vše půjde dobře, bude hotovo v září tohoto roku.

1–2. ãíslo,
leden, únor 2019
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„AZYL“, Hrádek nad Nisou firmě ARCHA 13, o. p. s., Liberec I, za nabídkovou cenu 389 400 Kč (zhotovitel není plátce DPH)
— schválila přidělení zakázky na rekonstrukci zdroje tepla, včetně kouřovodu pro budovu č. p. 733, Žitavská, Hrádek nad Nisou pro společnost AE Energie, s. r. o., Liberec Rochlice ve výši 193 224Kč bez
DPH.

Ze zasedání zastupitelstva města

11. zasedání zastupitelstva města
11. zasedání zastupitelstva města v roce 2019, konané dne 18. prosince, se zabývalo, kromě jiného, těmito záležitostmi:
— schválilo prodej vodohospodářské infrastruktury Hrádek n. Nisou –
ul. Slepá, tj. kanalizační stoky o celkové délce 161,5 m včetně 5 ks
kanalizačních šachet za kupní cenu ve výši 170 500 Kč přímým prodejem společnosti Severočeská vodárenská společnost, a. s.
— schválilo střednědobý výhled města Hrádek nad Nisou na období
2021–2022
— schválilo rozpočet města Hrádek nad Nisou na rok 2020. Rozpočet
města má stanoven celkový objem příjmů částkou 210 296 451 Kč, celkový objem výdajů částkou 211 242 997 Kč a salda ve výši 946 546 Kč
ve třídě financování.
1. zasedání zastupitelstva města
1. zasedání zastupitelstva města v roce 2020, konané dne 29. ledna, se
zabývalo, kromě jiného, těmito záležitostmi:
— schválilo podání žádosti o dotaci na projektový záměr města Hrádek
nad Nisou pod názvem Hrádek nad Nisou, mobilita – Dům s pečovatelskou službou Nádražní, odstranění bariér do výzvy Ministerstva
pro místní rozvoj, podprogramu Odstraňování bariér v budovách
domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních
úřadů, o celkových výdajích ve výši 2 073 857 Kč včetně DPH,
požadované dotaci ve výši 1 036 928 Kč a vlastním podílu ve výši
1 036 929 Kč
— schválilo podání žádosti o dotaci na projektový záměr města Hrádek
nad Nisou Rekonstrukce hřiště ZŠ Donín v Hrádku nad Nisou do výzvy Ministerstva pro místní rozvoj, dotačního titulu Podpora obnovy
sportovní infrastruktury, o celkových výdajích ve výši 2 129 475 Kč
včetně DPH, požadované dotaci ve výši 1 253 001 Kč a vlastním podílu včetně neuznatelných výdajů ve výši 876 474 Kč
— schválilo řádné členství města Hrádek nad Nisou ve spolku Unie sebevědomé samosprávy, z. s., Mohelnice, a platbu aktuálního členského příspěvku ve výši 2 400 Kč za rok
— schválilo předložené nové znění Statutu Fondu rozvoje města.

Nové autobusové zastávky

Ještě v loňském roce byly dokončeny nové autobusové zastávky na Dolní
Suché. Rozšířené plochy pro cestující zbývá ještě osadit přístřešky.
Úplně novou podobu má také zastávka ve Václavicích U Slunce. Celá
plocha byla vyasfaltována, stanoviště na tříděný odpad je na zpevněné
ploše. Stejně jako na Dolní Suché, i tady se cestující dočkají nového přístřešku. Přikryto bude i stanoviště na tříděný odpad. Do budoucna se počítá s výměnou všech autobusových zastávek ve Václavicích.
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V polovině února startuje další etapa rekonstrukce
Liberecké ulice

Dokončení ze strany 1

Při přípravě složité stavby jste se snažili zkoordinovat práce tak,
aby se alespoň částečně podařilo zachovat provoz, přesto nás
čeká i období, kdy Libereckou neprojedeme vůbec. Netýká se
to ale celé ulice. V jakých úsecích se musíme připravit na největší omezení?
Jednoznačně od železničního přejezdu po bývalou pekárnu, kde je nejvíc přípojek vodovodu a kanalizace, jejichž přepojování se bez úplné uzávěry neobejde. Ale ani úsek od křižovatky k samoobsluze po Alberta není
z pohledu inženýrských sítí jednoduchý, takže i tady se musíme připravit
na značná omezení.
Jak jsou vyřešené objížďky? Kudy se bude jezdit a jak se například ke svým domovům dostanou rezidenti?
Objížďky se budou měnit tak, jak bude postupovat stavba, každopádně
se budeme snažit, aby se obyvatelé nějakým způsobem dostali jak
nahoru, tak dolů a nemuseli objíždět celé město. V určité fázi se bude
například jezdit sídlištěm okolo restaurace U Sudu směrem dolů a kolem
bývalého vulkánského paneláku směrem nahoru, aby se nám nezahltila
Zlatá Výšina. O této změně budou obyvatelé všech přilehlých vchodů
včas informováni. Co se týká rezidentů, ti by se ke svým objektům s největší opatrností měli dostat vždy.
Pokud si představím provoz, který dnes na Liberecké je a který
se přesune do obydlené zóny, mezi paneláky, napadá mě jediné:
bude to bezpečné?
Musí být. Je to především o zvyku lidí, kteří třeba dnes okolo vulkánského
paneláku jezdí směrem dolů ke školce, a nějaký čas bude doprava okolo
jejich vchodů jezdit opačně. Samozřejmě zde budou osazené značky, snížená rychlost apod. I tak bude potřeba velké ohleduplnosti a tolerance
všech, řidičů i chodců. Zvládli jsme společně mnoho velkých rekonstrukcí,
toto tedy musíme zvládnout také.
Jakým způsobem budete informovat o změnách v dopravním
režimu?
Schéma uzavírek a objížděk bude vždy otištěno na webu města, budeme
informovat v HRÁDECKU, na sociální síti, SMS info kanálem, osobně…
Zkrátka všemi možnými způsoby tak, aby všichni měli co nejvíc informací.
V jaké fázi rekonstrukce nás čeká asi nejsložitější období?
Předpokládám letošní léto, kdy se bude pracovat jak od železničního přejezdu směrem nahoru, tak i v dalších částech Liberecké ulice.

Práce jsou naplánované na celý letošní rok a část se jich přesune
i do roku příštího. Čeká nás bezesporu jedna z největších stavebních akcí za poslední roky, srovnatelná například s opravou
historického centra v letech 2009–2010. Odměnou za dočasné
nepohodlí nám bude zcela nová, moderní ulice, na kterou budeme všichni pyšní. Pane starosto, kdy si budeme všichni moci
oddychnout a říci: konečně hotovo?
Chci být optimistou a věřím, že v létě 2021 by už vše mělo být kompletně
hotovo. Ale tím zdaleka nic nekončí. Město čeká celkem zásadní a přelomová rekonstrukce vlakového nádraží, včetně železničního přejezdu. Ve
spolupráci se správci sítí už projektujeme obnovu spodní části Liberecké,
od přejezdu po Hrádecký dvůr, zároveň pro Liberecký kraj projektujeme
rekonstrukci ulice Rynoltická, kde dojde k obnově povrchu této celé, bezmála 10 km dlouhé komunikace. Město si při této stavbě také vyřeší chodníky okolo stadionu a na Dolním Sedle.
Držme si tedy palce, ať vše běží, jak má, a nová Liberecká se stane reprezentativní ulicí, jakou si hlavní příjezdová komunikace do města zaslouží.
Tématu její obnovy se budeme i dál na stránkách HRÁDECKA věnovat.
Pane starosto, děkuji za rozhovor.
Věra Baumgartnerová
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18. Společenský večer města

První únorovou sobotu se ve zcela zaplněném domu kultury Beseda
konal již 18. Společenský večer města. K večeru patří ohlédnutí za
předchozím rokem, letos poprvé prezentované na novém plátně, zakrývajícím celé jeviště. A nedílnou součástí večera je předávání Ocenění
starosty města za práci pro město a pro sportovce roku.
Letos bylo předáno celkem devět ocenění. V dnešním čísle HRÁDECKA si můžete přečíst jména držitelů a jejich krátké charakteristiky.
Do dalších čísel budeme postupně chystat rozhovory s jednotlivými oceněnými.
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V letním biatlonu v Českém poháru jednou vyhrála, jednou byla druhá
a celkové skončila pátá.
Na Mistrovství ČR v Bystřici pod Hostýnem vyhrála ve sprintu.

Pavel Jindra
Pan Pavel Jindra ocenění pro sportovce roku nezískal poprvé. V loňském
roce ale vybojoval řadu sportovních úspěchů, a ocenění mu jistě právem
náleží.
Pan Pavel Jindra se věnuje triatlonu, v loňském roce obsadil 7. místo
mezi profesionály na Světovém poháru v čínském Kunmingu. V roce 2019
ještě ve své kategorii vyhrál Mistrovství České republiky a Mistrovství
Evropy. Cení si ale i celkového prvního místa na Mistrovství Polska, výhry
na domácí půdě v Hrádku nad Nisou a na Máchově jezeře. Za zmínku
stojí i 2. místo na Českém poháru v Opavě a 3. místo na Českém poháru
v Ostrově.
Tomáš Strnad
Ani další z oceněných sportovců si pro Ocenění starosty města nepřišel
poprvé. Pan Tomáš Strnad na sobě velice tvrdě pracuje, a ač se začal
triatlonu věnovat teprve nedávno, má na kontě řadu vynikajících výsledků.
V roce 2019 se zúčastnil závodu světového poháru v terénním triatlonu v čínském Kunmingu, kde obsadil 1. místo ve své kategorii a 3. místo
celkově mezi amatéry. Na Evropském poháru XTERRA v Německu doběhl
do cíle 4. ve své věkové kategorii a 10. celkově.
V loňském roce vybojoval titul vicemistra republiky v terénním triatlonu XTERRA, byl 4. v Českém poháru XTERRA ve své věkové kategorii
a 8. celkově. Navrch má titul mistra Libereckého kraje v zimním triatlonu.

Cena starosty města za rok 2019 – za práci pro město
Milan Suchánek
Pan Milan Suchánek převzal Ocenění starosty města Hrádek nad Nisou
za dobrou reprezentaci ve sportu, konkrétně v boxu. Kromě jeho vlastních sportovních úspěchů stál Milan Suchánek za obnovením boxerské
tradice v Hrádku nad Nisou v roce 1967. Velmi úspěšná byla jeho
trenérská činnost: vychoval řadu extraligových boxerů, z nichž někteří
vybojovali tituly mistrů ČR a prosadili se i v mezinárodním ringu. Ocenění dostal také za svou práci s mládeží.
Žáci ZŠ Lidická – Jakub Jirkal, Maxim Matouš, Josef Straka,
p. učitelka Bc. Monika Filipová
Školní tým ve složení Jakub Jirkal, Maxim Matouš a Josef Straka pod vedením paní učitelky Bc. Moniky Filipové vyhrál krajské a celostátní kolo
robotické soutěže VEX IQ Challenge 2019. Tým postoupil do evropského
finále v Estonsku. V Estonsku tým sice žádné přední umístění nezískal,
ale stal se příkladem pro další školy z měst, která nejsou krajskými
centry. Na základě tohoto úspěchu připravuje ZŠ Lidická vzdělávací
projekt z dotačního programu LK se školami v Novém Boru, Doksech
a Jablonci nad Nisou, ve kterém půjde o sdílení zkušeností a přípravu na
další ročník soutěží.

Cena starosty města – Sportovec roku 2019
Jaroslav Sedláček
Za dobrou reprezentaci ve sportu, konkrétně v cyklistice, převzal Ocenění starosty města pan Jaroslav Sedláček.
Přestože je tělesně postižený, je aktivním členem sportovního týmu
Bronec Sport Cannondale. Tento tým je propojen s Nadačním fondem
„Bronec Sport pomáhá“, který získané sponzorské finanční dary k jednotlivým závodům rozděluje mezi osoby s handicapem, které je následně
využijí např. na rehabilitace, kompenzační pomůcky apod.
V roce 2019 se pan Sedláček s týmem zúčastnil závodu Metrostav
handy cyklo maraton. Minimálně čtyřčlenný tým, ve kterém musí být
alespoň jeden tělesně postižený sportovec, má za úkol v časovém limitu
111 hodin ujet vzdálenost 2 222 km. Členové týmu se během závodu na
trase střídají, ale po celou dobu je jeden z nich na trati. Tým Jaroslava
Sedláčka se letos stal vítězem vrchařské prémie.
Jana Farská
Ocenění starosty města získala Jana Farská za dobrou reprezentaci
města v biatlonu. V roce 2019 obsadila v Českém poháru v biatlonu ve
své kategorii dvakrát 1. místo, jednou 2. místo a celkové skončila druhá.

Marian Tůma
Pan Marian Tůma převzal Ocenění starosty města Hrádek nad Nisou za
dobrou reprezentaci v kickboxu. Je mistrem Evropy v kickboxu v disciplíně K1 bez rozdílu vah. Dalším úspěchem Mariana Tůmy je zápas se
šampionem Moldávie na turnaji Night of Warriors, kde Marian svého
soupeře porazil hned v prvním kole.
Radim Černický
Radim Černický se věnuje fotbalu, a ač je fotbal kolektivní sport, Radim
si ocenění převzal díky velkému úspěchu: nedávno podepsal profesionální smlouvu se Slovanem Liberec, jako osmnáctiletý trénuje v obrovské konkurenci jako jeden z mála odchovanců Liberecka s prvoligovým
týmem a bojuje o zařazení do prvoligového kádru. Aktuálně je kapitánem A dorostu libereckého Slovanu.
Mažoretky (DDM)
Individuálně Viktorie Janďurová a Karolína Boudová
Skupina Sluníčka: Karolína Boudová, Kateřina Šmahelová, Eliška Resselová, Sára Prknová, Adéla Fořtová, Simona Grohmannová, Lucie Bretšnajdrová, Michaela Zemanová, Nella Pavlíčková
Vedoucí: Veronika Bartůňková – choreografka a trenérka, Pavla Chaloupková – trenérka, Martina Bergmanová – trenérka, Lenka Palasová –
vedoucí
Poslední letošní Ocenění starosty města pro sportovce roku si převzaly hrádecké mažoretky. Dvě ocenění byla individuální: Karolína Boudová získala vloni ve
Francii titul Mistr
Evropy v kategorii
kadet, Viktorie Janďurová získala titul
Vicemistr Evropy
v kategorii junior.
Na Mistrovství
Evropy ve Francii
ale v loňském roce
soutěžila ve skupinových vystoupeních také skupina
Sluníčka a v kategorii velkých formací
obsadila 7. místo.
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V plánu jsou další investice do škol, komunikací
i zelených projektů

V prvním číle HRÁDECKA v novém roce přinášíme každým rokem rozhovor se starostou města Josefem Horinkou, abychom shrnuli, co nás
v nejbližší době čeká. Opět toho není málo. A když se začtete, zjistíte,
podle řady projektovaných akcí, že tomu tak bude i v dalších letech.

Pane starosto, než se podíváme na to, co nás v letošním roce ve
městě čeká, vraťme se k loňskému roku. Řada akcí byla dokončena, další se rozběhly. Je něco, co se podle vás nepovedlo?
Pokud jde o stavby, tak asi nic mimořádného jmenovat nemohu. Ale dlouhodobě se nám nedaří dotáhnout do konce zasíťování pozemků pod
Ovčím kopcem, které se táhne několik let. Řešíme spory s některými
místními obyvateli, kteří mají pocit, že jsou jejich domy poškozeny proběhlými terénními pracemi. Máme k dispozici posudky, že poškození není
způsobeno stavbou, ale vyřešení je složité.
Dlouho také diskutujeme podobu bytového domu Azyl na místě stávajícího torza. Mělo tu být 15 nových bytových jednotek a parkovací místa
v suterénu. V navržené podobě ale jedna bytová jednotka vychází neúměrně draho. Hledáme tedy jiné řešení, které by stavbu zlevnilo, ale aby
zároveň odpovídalo místu, kde nový dům bude stát. Problematiku samozřejmě diskutujeme kromě jiného s památkáři.
A co se naopak povedlo, kdybyste měl jmenovat třeba jen tři
věci?
Určitě stavba a otevření nové městské knihovny. Ta městu přináší velkou
slávu. Není úplně běžné, že by se ve městech naší velikosti stavěly a otevíraly nové knihovny, ta naše je navíc postavena čistě za naše peníze.
A ocenění, kterých se jí dostalo v rámci soutěže Komunální projekt roku,
nás samozřejmě potěšila.

Pak je to určitě rekonstrukce Schubertovy vily, dokončená na sklonku
roku. Byl to náročný projekt, řešila se řada problémů, řada detailů se musela předělávat. Výsledek ale stojí za to.

A konečně bych rád zmínil rekonstrukce budov základních škol
Lidická a T. G. Masaryka, kde se
kombinovalo několik dotací. Výsledkem je ale několik zcela nových
nebo zcela zrekonstruovaných
učeben.

Pojďme se nyní podívat blíže
na to, co nás čeká letos. Naprosto zásadní bude pokračování rekonstrukce ulice Liberecká. O té ale máme v HRÁDECKU
samostatný článek. Co nás tedy čeká dál?
Na podzim proběhla demolice objektu sálu bývalého kina. Nyní již naplno
běží rekonstrukce původní budovy, ve které vznikne 7 bytů určených pro
tzv. sociální bydlení. Je to investice za 23 mil. Kč, na kterou máme dotaci
z Integrovaného regionálního operačního programu.
Věřím, že budeme úspěšní se žádostí o dotaci na komunitní centrum
Seník, které vznikne v místech současného Klubu seniorů. Rozpočet je asi
12 milionů korun.
Stejně tak doufám, že nám bude přidělena dotace na vybudování chodníku podél ulice Stará, která je důležitou spojovací komunikací mezi
Libereckou a Oldřichovskou ulicí. Jen je potřeba počítat s tím, že se tady
pravděpodobně budou najednou potkávat dvě stavby – rekonstrukce
ulice Liberecká a nový chodník ve Staré ulici. Tomu se ale nešlo vyhnout,
pokud chceme využít možnosti spolufinancování.
Bude se rozhodovat o žádosti hrádeckého FK Slovan na další etapu
rekonstrukce stadionu v Doníně, která se bude týkat travnatých ploch,
tribuny, vstupu a bariér kolem hřiště. Jednota Orel žádala o dotaci na
novou technologii kluziště, takže pokud budou oba sportovní oddíly
úspěšně, bude se stavět i v Doníně a u tenisových kurtů. Technologie
chlazení je už zastaralá, takže je potřeba ji vyměnit, zároveň by se pořídily i nové mantinely. Pro nás by to do budoucna znamenalo úsporu na
nákladech za provoz kluziště.
Město také každým rokem chystá projekty, které na zajištění
financování teprve čekají. Které se připravují v současnosti?
Hned několik projektů máme připravených nebo připravujeme, abychom
pokročili v rekonstrukci škol. Je připravena kompletní projektová dokumentace na rekonstrukci školy v Loučné. Školka je zde nyní v přízemí
a ve třetím patře, po rekonstrukci bude samostatná, propojená schodištěm a učebny budou nad sebou. Zároveň se počítá s rekonstrukcí
elektroinstalace, rozvodů vody, topení, povrchů stěn a podlah. S financováním čekáme na vhodný dotační program.
Hotový je také projekt na rekonstrukcí jídelny a varny v přístavbě
ZŠ T. G. Masaryka. Chystáme projektovou dokumentaci na rekonstrukci
vnitřních prostor celé staré budovy školy a na vestavbu ateliérů do půdních prostor.
Z minulosti máme k dispozici projektovou dokumentaci na kompletní
rekonstrukci vnitřních prostor ZŠ Lidická. Z té se letos i vloni kus realizovalo. Projekt proto aktualizujeme a pak budeme shnánět prostředky na
dokončení rekonstrukce.
A konečně se připravuje projekt na kompletní rekonstrukci ZŠ v Doníně,
která se bude týkat vnitřních prostor, tedy rozvodů vody, elektroinstalace,
povrchů podlah a stěn.
Chystají se také nějaké tzv. zelené projekty? Na sociálních sítích
proběhla například zpráva o chystaných úpravách mokřadů
v Loučné.
Ano, v Loučné připravujeme komplexní řešení biotopu. Počítá se zde se
snížením nivelety o jeden metr, vytvořením vodní hladiny, která bude
udržována potoky, které tudy protékají. Jednak tím zadržíme vodu v krajině, jezero bude navíc rozdělené ostrůvky a cestami a vznikne tu velmi
zajímavá odpočinková zóna. Vyřešit musíme odvod splaškových vod
z některých domů v okolí.
U Dělnického domu chystáme zpřístupnění náplavky a zálivu Nisy
s parčíkem a lavičkami.
U Chrámu Pokoje vznikne úplně nové dětské hřiště přírodního charakteru,
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na které už byla schválena dotace. Žádáme o peníze na projekt zahrádky
u podstávkového domu Koník, čímž by byla definitivně vyřešena podoba
nároží Nádražní a Žitavské ulice. A o dotaci žádáme také na úpravu parku
v Oldřichově.
V budoucnu bychom ještě chtěli realizovat úpravy louky před novým
hřištěm na Oldřichovské ulici, v projektu se počítá s vysazením ovocné
aleje podél cesty od školky k areálu cihelny. V dalších dvou etapách by
měla být dokončena i revitalizace areálu cihelny. Vzniknou zde ještě další
chodníčky, obnovy se dočkají i mokřady.

Co chystáte v tzv. okrajových částech města?
Ve Václavicích se pracuje na projektu setkávacího centra ve stodole, která
byla před časem zakoupena. Pokračuje se na projektování vodovodu
pro celé Václavice. Město s podporou Libereckého kraje vyprojektovalo
rozvody vody po Václavicích a má k dispozici územní rozhodnutí. SVS
projektuje přivaděče Machnín–Pekařka a Pekařka–Uhelná, kterými je
potřeba posílit přívod vody.
Na Uhelné se ve spolupráci s SVS připravuje rekonstrukce vodovodu
a následná obnova komunikace.
Na Dolní Suché se také připravuje projekt vodovodu. Část Suché má
vodovod, část nemá a studny zde také vysychají, i když se vloni zdálo, že
pršelo více.
Dolního Sedla se týká rekonstrukce ulice Rynoltická, kterou město za
1,6 mil. Kč projektuje. Ulice se bude rekonstruovat v plné délce od křižovatky v Doníně až do Rynoltic. Práce bude financovat Liberecký kraj, kterému komunikace patří. Zároveň se projektuje chodník, který začne na
křižovatce v Doníně, bude pokračovat k poslednímu domu v Doníně, dále
úvozovou cestou k Dolnímu Sedlu a Dolním Sedlem až k bývalému obchodu. Na financování stavby chodníku bude usilovat o dotaci město Hrádek nad Nisou.
Pane starosto, rozhovor vznikl do prvního vydání HRÁDECKA
v roce 2020, co byste popřál jeho čtenářům?
Přeji všem pevné zdraví, štěstí, klid a pohodu v rodině i v práci. A přidávám prosbu, aby s námi všechny komplikace při investičních akcích obyvatelé města ustáli, byli tolerantní a nápomocní. Za to vše děkuji.

Upozornění – svoz tříděného
odpadu

K 1. lednu 2020 došlo ke zrušení tzv. motivačního programu. „Hlavním
důvodem ke zrušení motivačního programu je situace na trhu s odpady.
Komodity jako plast a papír, které byly od města vykupovány, se dnes
odebírají zdarma, a proto město už tuto činnost ze svého rozpočtu dotovat také dál nechce,“ vysvětluje starosta města Josef Horinka.
Svoz odpadu vytříděného do pytlů ale zůstal zachován. Nadále je
tedy možné PET láhve a papír třídit do pytlů, které jsou dostupné zdarma. Stejné zůstaly i svozové dny, které jsou zveřejněny na internetových
stránkách města. Jediným rozdílem je, že již není poskytována úleva od
poplatku za využití systému a nebudou vydávány ani dříve potřebné
čárové kódy.
Dále upozorňujeme, že na stanoviště Dolní Suchá – obratiště je umístěno nové stání kontejnerů na papír, plast a sklo.
Ve Starém dvoře, na křižovatce Žižkova–Moskevská a v Loučné U Bažin přibyly kontejnery na kov.

Poplatky za inzerci v měsíčníku

HrádeckO

formát
9 x 2,5 cm (na šířku)
9 x 5 cm (na šířku)
a6 (čtvrtstránkový, na výšku)
a5 (půlstránkový, na šířku)
a4 (celostránkový, na výšku)
Smíšená (reklamní reportáž)
cena
Vkládací (za vložený a dodaný ks)
ceny jsou uvedeny bez DPH, (sazba DPH je 21%)

cena
200 kč
500 kč
1 000 kč
1 600 kč
3 000 kč
dohodou
2 kč
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Opravy na radnici pokročily
do druhého patra

V posledních letech dochází k postupné obnově vnitřních prostor hrádecké radnice. Po rekonstrukci elektroinstalace a kanceláří ve třetím
nadzemním podlaží panuje nyní čilý stavební ruch o patro níže.
I zde se renovuje elektroinstalace. Z kanceláře místostarosty vznikají
dvě menší místnosti. Zaměstnanci úřadu se stěhují, v kancelářích i na
chodbách se střídají řemeslníci. Může se stát, že některý konkrétní úředník nesedí tam, kde jste ho hledali. Přesto provoz úřadu není nijak omezen. Všechny agendy se vyřizují v plném rozsahu a není nijak změněna
ani provozní doba. Pokud se vám stane, že se v kanceláři, do které jste
zamířili, pracuje, ptejte se v přízemí na podatelně nebo v prvním patře
na sekretariátu. Tam vám ochotně poradí, kam jsou úředníci dočasně
přestěhovaní. Děkujeme vám za trpělivost a pochopení. Radnice se mění
tak, aby sloužila lépe i vám.
Rekonstrukcí elektroinstalace navíc práce neskončí. Město má potvrzené financování dvou dotačních projektů, které se týkají radnice. Vyprojektovaný a schválený je projekt energetických úspor. Ten se týká zateplení půdy, kde jsou umístěny kanceláře stavebního úřadu a odboru
investic a správy majetku. V horkých letních dnech je v těchto prostorách
nesnesitelně, v zimě tady naopak vznikají značné tepelné ztráty. V rámci
tohoto projektu dojde také k výměně otopné soustavy včetně kotle. Třetí
položkou snižování energetických nákladů bude výměna oken. Ta budou
opět dřevěná, ale s lepšími vlastnostmi.
V rámci druhého projektu bude řešena vzduchotechnika pro podkroví
a druhé nadzemní podlaží budovy radnice. Ta zlepší klima v kancelářích
hlavně při dlouhotrvajících vedrech.
A konečně přijde na řadu i obnova fasády. Budova radnice sama sice
není památkově chráněná, ale nachází se v památkové zóně. Obnoveny
budou některé historické prvky fasády a vše završí nové nátěry.
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1–2. ãíslo,
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Účastníci Silvestrovského
běhu letos nejen závodili,
ale i pomáhali

Už 38. ročník Silvestrovského běhu hostila v posledním dni v roce hrádecká Kristýna. Na start přišlo ve všech kategoriích od batolat po veterány už 154 závodníků. Letošní běh se přesto trochu lišil: startovné se
vybíralo jen dobrovolné ale celý výtěžek, včetně sumy, která se vybrala
za prodej svařeného vína, byl věnován Tomáši Slavatovi na nákup nového skříňového vleku.
V hlavním běhu na 8 km byla mezi ženami nejrychlejší Kristýna Klapetková, která se v cíli objevila za 39 minut a 13 sekund. Z mužů byl
nejrychlejší Jan Schulhof, který na stejné trati nepotřeboval ani 28 minut. Na poloviční trati byla nejrychlejší Lenka Pešková mezi ženami
a David Zeman mezi muži.
Sbírka pro Tomáše Slavatu vynesla po zarovnání částky 19 000 korun. Pro
ty, kteří Tomáše neznají: v rámci hrádeckého triatlonu každým rokem pořádá závody pro děti. S sebou vozí i vybavení na zapůjčení, takže závodů
se mohou zúčastnit doslova všechny děti, které mají chuť a kousek odvahy.
Hrádecký triatlon ale není jedinou akcí, kterou Tomáš dělá. Během každého
roku je takových akcí pro děti devadesát! Tomáš je přitom dělá zcela nezištně, a proto byla podpora od účastníků hrádeckého běhu zcela na místě.

ze sportu

evropský šampion v kickboxu
je z Hrádku

V listopadu loňského roku se v Londýně odehrál zápas o titul mistra
Evropy v kickboxu mezi Marianem Tůmou a Keronem Davisem. Marian
svého soupeře porazil a stal se tak držitelem pásu pro evropského šampiona.
Zápasy o tituly šampiónů se odehrávají zpravidla mezi předchozím
vítězem a novým vyzyvatelem. V loňském roce byl ale pás evropského
šampiona volný. Proti Keronu Davisovi, trojnásobnému britskému šampionovi, podal nabídku Marian Tůma. Výzva byla přijata a Marianovi
se tak otevřela cesta k jeho zatím největšímu sportovnímu úspěchu.
Aby si pás udržel, bude jej v letošním roce čekat boj s novým vyzyvatelem.
Marian Tůma v roce 2010 založil hrádecký oddíl kickboxu. Kromě
vlastního sportování se dnes věnuje hlavně dětem. Bicom Fight Centrum Hrádek nad Nisou má od té doby vlastní tělocvičnu. Ze svých
svěřenců již Marian Tůma stihl vychovat několik mistrů republiky i bojovníky profesionálních zápasů.
Ještě než se dostalo Marianu Tůmovi ocenění při letošním Společenském večeru města, poděkovali mu na radnici za reprezentaci města
starosta Josef Horinka a místostarosta Pavel Farský.

Mezi nejúspěšnějšími sportovci okresu jsou letos i dva
z Hrádku nad Nisou
V Libereckém Babylonu byly 4. února vyhlašovány výsledky ankety o nejúspěšnějšího sportovce okresu Liberec. V řadě osobností, které předávaly ocenění, nechyběli ani hejtman Libereckého kraje pan Martin Půta
a starosta Hrádku nad Nisou pan Josef Horinka. Mezi oceněnými byli
k naší velké radosti i dva borci z Hrádku nad Nisou. V kategorii jednotlivců – dospělých stanul na pódiu triatlonista Tomáš Strnad a v samém

závěru večera byl do prestižní Síně slávy uveden letos devadesátiletý Jaroslav Podlipný, kterého zná pro změnu každý fanoušek fotbalu. Oběma
blahopřejeme!
V jednom z dalších čísel HRÁDECKA se můžete těšit na rozhovory
s oběma oceněnými.

1–2. ãíslo,
leden, únor 2019

ze společnosti

Prvním hrádeckým miminkem
roku 2020 je Samuel
Prvním hrádeckým miminkem roku 2020 se stal chlapeček Samuel. Narodil se v liberecké nemocnici 4. ledna ve 13 hodin a 3 minuty rodičům
Barboře Krečmanové a Jakubovi Arnoldovi. V pondělí 27. ledna pak na
hrádecké radnici celou rodinu přivítali starosta města Josef Horinka
spolu s místostarostou Pavlem Farským. Tradičně obdarovali prvního
občánka města zlatým šperkem. Nechyběly květiny pro maminku a finanční příspěvek. Kolik dalších dětí se do Hrádku letos narodí, uvidíme
až na konci roku. Abychom měli s čím srovnávat, připravili jsme statistiku
z roku loňského.
V roce 2019 se v Hrádku narodilo celkem 88 dětí, 44 chlapečků
a 44 holčiček. Z toho byly dva páry dvojčat, i tady je to rovnoměrně
rozdělené, jeden pár dívek a jeden pár chlapců.
Vítání občánků se v obřadní síni hrádecké radnice konalo pětkrát –
přivítáno bylo celkem 86 dětí. Na slavnostní akt jsou zvané děti zhruba
ve věku 6 měsíců. Vítání občánků organizuje SPOZ, rodiče dostanou
finanční dar, maminka květinu a každý nový občánek plyšovou hračku.
Velkým úkolem každých rodičů je vybrat jméno, které dítě bude po celý
život provázet. Na seznamu „hrádeckých“ dětí figurují tradiční a dlouhodobě oblíbená jména, najdeme ale i jména netradiční. V loňském
roce jsme tak přivítali například Emira, Theodora, Jasmínu, Debbie, Ami,
Ezru nebo Apolenu.
Věra Baumgartnerová
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polečenská
rubrika
Životní výročí
Občanům, kteří v měsíci prosinci 2019
oslavili významné životní jubileum, srdečně blahopřejeme.

70 let
80 let
81 let
82 let
86 let
88 let
92 let
94 let

Josef Černohorský, Eva Vyhlasová,
Marie Novotná
Stanislav Kořínek, Josef Sulke,
František Zuska
Eva Zoubková
Vladimír Studený, Rudolf Lochman
Drahomíra Váňová
Josef Echtner
Josef Ručka
Irenka Špalková

Občanům, kteří v měsíci lednu 2020
oslavili významné životní jubileum, srdečně blahopřejeme.

70 let
80 let
81 let
82 let
83 let
84 let
85 let
90 let
95 let

Jan Kovács, Lenka Bergmanová,
Eva Motejlová, Zdeněk Hejcman
Kateřina Hubáčková, Miloslav Štěpánek
Bohuslav Sokol, Heinz Hauser
Jaroslava Janečková
Jiřina Bláhová, Marie Bílková
Marie Hochmanová
Stanislav Hejduk, Zdeňka Chovancová
Jaroslava Kolářová
Zdeňka Koldovská
Monika Korbelářová, matrikářka

Vítání nových hrádeckých občánků

Dne 6. prosince 2019 byli v obřadní síni hrádecké radnice uvítáni noví
hrádečtí občánci:
Eliška Marešová, Františka Marešová, Ellen Snozová, Štěpánka Maděrová, Natálie Šírová, Tomáš Hampl, Jasmína Šulíková, Tereza Šnajdrová,

Debbie Zrnovská, Veronika Štoková, Petr Balog, Martin Štěrba,
Nikola Antonínová, Ami Banová, Matyáš Horák, Ondřej Kovacs,
Alžběta Peroutková, Ezra Dvořák, Tereza Olšová, Daniel Činčura,
Kryštof Ulman, Karolína Tlustá.
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Na hrádecké kristýně o vzdělávání a přeshraniční
spolupráci

Osmnáct pedagogů, politiků a dalších přátel vzdělávání z Libereckého
kraje a česko-německo-polského Trojzemí se sešlo tradičně začátkem
ledna na hrádecké Kristýně, aby při již devatenáctém setkání prodiskutovali aktuální stav a další plány a možnosti školství v Libereckém kraji
a v Trojzemí.
Po přivítání účastníků, novoročním přání a přípitku ocenil starosta
Hrádku nad Nisou Josef Horinka tradici těchto novoročních setkání přátel vzdělávání, která přispěla ke spolupráci obcí s Libereckým krajem.
Například už v roce 2001 se na Kristýně poprvé sešli učitelé čtyř okresů
nového Libereckého kraje k diskusi s německými kolegy o spolupráci při
prevenci sociálně patologických jevů.
Radní Libereckého kraje pro školství Petr Tulpa ve svém úvodním
slově připomněl, že krajské školství se přes nesporné úspěchy (Liberecký
kraj je v kvalitě vzdělávání na jednom z předních míst v Česku) setkává
s obecnými problémy společnými všem krajům. V lednu bude například
otevřeno první Centrum odborného vzdělávání ve Střední škole hospodářské a lesnické ve Frýdlantu a postupně bude v kraji zprovozněno
celkem osm těchto center. I v našem kraji se však projevuje rozpočtové
podfinancování českého školství, nedostatek učitelů matematiky a dalších zejména přírodovědných a technických předmětů a potřeba tyto
i další věci zlepšit tak, aby děti studovaly obory, ve kterých pak najdou
dobré životní uplatnění.
V úvodu k diskusi připomněl Jiří Týř, bývalý učitel v ZŠ v Hrádku nad
Nisou a SŠSSD Liberec, autor učebních pomůcek, bývalý dlouholetý člen
školského výboru Libereckého kraje a organizátor novoročních setkání
na Kristýně, že současný vývoj školství je obecně poznamenán tzv. pedagogickým populismem (tendencí řešit ve školách širší výchovné a sociální problémy na úkor kvality vzdělávání) a že ne všechny jednorázově
nebo krátkodobě dotované aktivity se udržely. Požadavky krajů na stabilnější a rozumnější rozpočtové financování a kvalitnější řízení školství
jsou tudíž oprávněné. Liberecký kraj může být v řešení těchto problémů
ostatním krajům v mnohém příkladem.
V diskusi pak zazněly například tyto postřehy a názory:
Michael Canov, starosta Chrastavy a člen ústavně právního výboru
v Senátu Parlamentu ČR konstatoval některé nelogické kroky v rozhodování. Nyní například senátní školský výbor navrhuje, aby pro obce jako
zřizovatele škol bylo při jmenování ředitelů škol závazné pořadí uchazečů vzešlé z tzv. konkursní komise, která je jen doporučujícím útvarem.
To je v rozporu s odpovědností a pravomocemi zřizovatelů škol.
Jaroslav Semerád, ředitel SPŠSE Liberec, ocenil přínos zřizování Center
odborného vzdělávání, která pomáhají vlastní výuce i vzniku hlubšího

diamantová svatba

Manželé Krista a Rainer Kirchhofovi v obřadní síni hrádecké radnice
dne 21. prosince 2019 ve 12 hodin obnovili manželský slib, který si před
šedesáti lety, přesně dne 23. 12. roku 1959, dali.
Gratulujeme!

zájmu o studium technických oborů u žáků základních a středních škol.
Jeho slova potvrdil Josef Šorm, emeritní ředitel téže školy, když poznamenal, že ta centra budou lépe motivovat i žáky, kteří se až dosud
v důsledku své nerozhodnosti orientují na gymnázia, jejichž absolventi
však mají oproti odborným školám víc problémů s profesním uplatněním.
Vojtěch Pražma, spolumajitel závodu LIAZ a vysokoškolský učitel na
ČVUT Praha, seznámil přítomné s novou specializací podniku. Nově se
v něm vyrábí dálkově řízený bezpilotní vrtulník vcelku univerzálně adaptovatelný pro různá využití. České podniky mají schopnosti dosahovat
světové úrovně. K tomu by podniky ještě potřebovaly, aby absolventi
škol byli lépe připravováni k tomu, co je v praxi čeká. Juliana Pražmová
ke spolupráci LIAZ se školami uvedla, že spolupráce LIAZ se středními
školami se osvědčuje. Zhruba 20 % žáků, kteří byli v LIAZ na praxi, se po
ukončení studia stává jejich zaměstnanci.
Eva Bartoňová, historicky první radní pro školství v Libereckém kraji,
ocenila význam novoročních setkání i proto, že na nich jsou kromě problémů zmiňovány i významné klady školství v Libereckém kraji a myšlenky důležité pro zítřek. Jan Bartoň, vysokoškolský učitel, připomenul
důležitý fakt, že škola je především vzdělávací zařízení. Co zanedbá
rodina při výchově, to škola jen těžko dohání. Škola může a má rodině
pomáhat, ale nahradit ji nemůže.
Josef Růžička, bývalý velitel grabštejnské vojenské posádky, jako
účastník některých česko-polských studijních výměn mezi středoškoláky
liberecké Střední školy strojní, stavební a dopravní a Střední elektrotechnické školy při turowské elektrárně, připomenul odborný a lidský význam
přeshraničních studijních výměn.
Radek Cikl, sportovec, bývalý zaměstnanec MŠMT, bývalý radní
Libereckého kraje pro školství a nyní ředitel Střední průmyslové školy
stavební Liberec, upozornil na větší finanční náročnost provozu technických škol. Současné rozpočtové financování (nejenom) odborných škol
je nedostačující a to žádné jednorázové dotace nespraví. V tzv. čerpání
vzdělávacích EU dotací je mnoho rozporů. Dotace vypisované pro školy
neodpovídají vždy dobře jejich potřebám. České ministerstvo školství
přitom opakovaně tzv. čerpá mnoho peněz na velké projekty, jejichž
účelnost a účinnost je zčásti pochybná. Příkladem mohou být celkově
mnohamiliardové EU dotace na tzv. rámcové vzdělávací programy. Nejnovější projekt je projekt na tzv. revizi (opravu) RVP. Jen tato revize stojí
evropské daňové poplatníky 90 miliónů korun.
Petr Tulpa v závěru diskuse shrnul, že školy mají žáky vzdělávat tak,
aby u nich vznikl aktivní zájem, aby se samy chtěly vzdělávat pro svůj
další život. Začínat to má už v rodině, v mateřské a základní škole. K tomu
je nutné problémy kompletně a otevřeně prodiskutovat předtím, než se
pro něco významného rozhodneme. Tohle se v Česku ne dost dobře daří.
Neexistuje ani dost široká diskusní platforma, na jejímž základě by mohla
vzniknout společenská shoda na tom, s jakými cíli, prostředky a metodami k tomu co nejlépe dojít. Přínosem novoročních setkání na hrádecké
Kristýně je to, že tato setkání problémy nezakrývají, diskuse na nich je
dostatečně široká, věcná a přitom přínosná.
Partnery letošního novoročního setkání na Kristýně byli Josef Horinka,
starosta Hrádku nad Nisou a Petr Tulpa, radní pro školství Libereckého
kraje.
Jiří Týř

Ježíškova vnoučata

Ježíškova vnoučata jsou projektem Českého rozhlasu, který podporuje
osamocené lidi v domovech seniorů, v domech s pečovatelskou službou
a v dalších zařízeních pro seniory s dárci, kteří se rozhodnou jim na vlastní náklady splnit přání nebo poskytnout věcný dar.
I my jsme se v prosinci opět do projektu zapojili a je nutno říci, že většina přání našich seniorů byla průběžně splněna. Přání byla různorodá,
např. křeslo ušák, dále bylo předáno rádio, CD nosiče, mixér, drobné
obrázky na zeď či ubrusy na jídelní stůl. Všichni naši obyvatelé, kteří
obdrželi dárky, byli spokojeni, že jejich přání bylo vyslyšeno. A pak že
Ježíšek neexistuje.
Všem dárcům velmi děkujeme.
Mgr. Šárka Jeníčková, ředitelka Pečovatelské služby

tip na výlet

Pozvánka k sousedům

Únor je měsíc masopustu a zimních radovánek. Pokračuje také plesová
sezóna a na koncerty a zajímavá představení lákají divadla i hudební
kluby. Organizátoři připravili i řadu sportovních akcí, a to jak na sněhu,
tak v krytých halách. Stačí si jen vybrat a vyrazit.
Věra Baumgartnerová

11. únor – Den evropské linky 112 – Krajské a operační středisko HZS LK Liberec
V rámci Dne evropské linky proběhne na Krajském operačním a informačním středisku Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Den
otevřených dveří. Můžete navštívit prostory víceúčelové budovy v ulici
Šumavská a dozvědět se zajímavé informace.
13. únor – Olympic – Městské divadlo Jablonec nad Nisou
Koncert legendární kapely v rámci Permanentní tour 2020.
13. únor – Iron fight night – Městská sportovní hala Jablonec
nad Nisou
Galavečer bojových sportů.
13. únor – Věra Martinová – Jubileum tour 2020 – KC 101010
Vratislavice
Koncert v rámci turné k výročí narození první dámy české country. K významnému životnímu jubileu si oblíbená zpěvačka nadělí i zbrusu nové
CD.
14.–15. únor – Pašeráckej vejkend – Rokytnice nad Jizerou
Tradiční akce plná masopustního veselí a zábavy. Těšit se můžete i na
pašerácký jarmark či vepřové hody s řadou pochoutek. Nebude chybět
ani kulturní program pro dospělé i pro děti. Vrcholem je sjezd pašeráků v dobovém oblečení na historických lyžích s loučemi ze Studenova
dolů.
15. únor – Lyžníci ve Smržovce
Tradiční sportovní akce plná recese na Kedru ve Smržovce. Účastníci
v dobovém oblečení se utkají jako vždy ve třech disciplínách – v para
slalomu, sjezdu na dojezd a hup-skok-letu.
15. únor – Masopust na Dlaskově statku – Dolánky u Turnova
Folklórní akce, představování masopustních masek, masopustní hry
a výtvarná dílna.
21. únor – James Harries – Club Warehouse Liberec
James Harries je britský písničkář, který ve světě proslul tím, že jako první
nahrál album na mobilní telefon. Časopis Rolling Stone ho vedle Jeffa
Bucklyho a Damiena Rice označil jako Zlatý hlas. Poslední jeho dva
singly Lights a Superstition bodovaly na předních příčkách hitparády
českého radiového éteru.
22. únor – Shrek tour 2020 – Home credit aréna Liberec
Výpravný muzikál, 50 vystupujících, živý orchestr a neobyčejný příběh
velkého zeleného zlobra.
23. únor – Liberecký masopust – Benešovo náměstí Liberec
Okusíte nejen pravou krkonošskou zabijačku, nakoupíte si spoustu dobrot. Můžete se zúčastnit reje masek s průvodem centrem města nebo se
přijďte jen tak pobavit u dobré muziky, dobrého jídla a pití.
26. únor – KAYA křest alba Fibonacci – Lidové sady Liberec
Osobitá písničkářka z podhůří jizerských hor, dobře známá i hrádeckému publiku, pokřtí své třetí album.
27. únor – Besídka divadla Sklep – Městské divadlo Jablonec
nad Nisou
Pestrý sled scének, skečů, gagů písní i tanců, účinkují David Vávra, Milan Šteindler a další...
28. únor – Vladivojna la Chia a 4trio – klub Na Rampě – Jablonec nad Nisou
Dynamická nadžánrová hudba, ve které se snoubí křehká intimita s temperamentem a místy až brutální divokostí. Nezaměnitelná zpěvačka, textařka, producentka za doprovodu pětičlenného akustického čtyřtria.
29. únor – Kollárovci – Lidové sady Liberec
Jedinečný koncert oblíbené slovenské kapely Kollárovci! Hudebně zábavná show, v níž vynikající zpěvy a nádherná muzika nenechají nikoho
sedět na židli.
3. březen – Lukáš Pavlásek – Kdo nepláče, není Čech –
KC 101010 Vratislavice
Lukáš Pavlásek patří mezi průkopníky a nejvýraznější tváře české standup comedy, natočil desítky výstupů do pořadů Na stojáka a Comedy
club a absolvoval stovky vystoupení. Jeho celovečerní speciál je esencí
toho nejlepšího z jeho tvorby.
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V našich tipech na výlet objevujeme zajímavá místa v našem okolí, blízkém, i tom vzdálenějším. Dnes se vydáme do České Lípy, kde najdeme
Centrum textilního tisku. Unikátní expozice zaměřená na historii potiskování textilu je otevřená teprve od roku 2011. Za tak krátkou dobu
si dokázala najít mnoho spokojených návštěvníků, věřím, že dokáže
zaujmout i vás.

Centrum textilního tisku v České Lípě
Centrum textilního tisku vzniklo rekonstrukcí bývalého hospodářského
stavení přiléhajícího k vodnímu hradu Lipý. Najdeme ho nedaleko historického centra města.
Historie výroby a zpracování textilu sahá v České Lípě až do středověku. Už v roce 1382 je zde doložen cech tkalců, v Čechách nejstarší
listinně doložený. Největšího rozmachu však výroba a zpracování textilu
v České Lípě dosáhla v období od konce 18. do poloviny století 19., kdy
se Českolipsko stalo jedním z významných evropských center výroby
textilu, zejména barvení a především kartounkářství neboli potiskování.
Historická část expozice je zaměřena na tradici potiskování textilu.
Seznámí vás s historií textilního průmyslu v České Lípě a s tradičními
technikami textilního tisku. Nabízí množství cenných historických exponátů. Jsou zde k vidění tiskařské stroje a pomůcky z různých období
i míst okresu, mnohé ukázky potištěných textilií (vzorníky) i dokumentace týkající se textilního průmyslu na Českolipsku.
Součástí interaktivní expozice je pak unikátní videoprojekce natočená
ve skutečných provozech současných výrobců textilních potisků. Připravená je i elektronická prezentace, v rámci které si můžete prohlédnout
i tisíce vzorů pocházející z textilních vzorníků, které byly převedeny do
digitální podoby a zrestaurovány.
Přidanou hodnotou prohlídky Centra textilního tisku je i možnost
některé z technik si vyzkoušet. Můžete si zde zakoupit tričko, tašku nebo
zástěru a sami si je potisknout vybraným motivem. Pro nejmenší je připravené jednoduché potiskování pomocí razítek a relaxační koutek
s dřevěnými kostkami a stylovými omalovánkami.
Centrum každým rokem tradičně otevírá 16. února. Na tento den je
zde připravený atraktivní program s mnoha ukázkami, workshopy i například autorským čtením z pohádkových knížek pro děti.
Věra Baumgartnerová
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inzerce

cvičili jsme evakuaci dispečinku. Úspěšně!

Je 7. ledna 2020, devět hodin ráno. Pro pracovníky Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje den jako každý jiný. Na dispečinku
zvoní telefony lidí, kteří potřebují pomoc. V 9:07 ovšem přichází nemilá
zpráva. Prostor dispečinku je zamořen a místo je nutné okamžitě vyklidit.
V tu chvíli se rozbíhá pečlivě připravený kolotoč. Zatím se o něm ale
všichni jen bavili a sepisovali nutné postupy. Nyní poprvé vše jede na
ostro. Dispečeři stále pomáhají lidem na telefonu. Zároveň volají na
policii ČR se žádostí o auta k přesunu a připravují nutné věci. Zařizují
přepojení linky 155 na mobilní telefony. Za necelých 10 minut nasedají
do policejních aut a v houkající koloně přejíždějí do prostor záložního
operačního střediska v budově Policie ČR. Stále se sluchátky na uších,
stále přijímají hovory a vysílají sanity po celém Libereckém kraji. Během
patnácti minut už mají svá pracovní místa na nouzovém pracovišti.
Pracují bez počítačů, jen přes mobily a vysílačky, vše zapisují na papíry
a stírací tabulky. Provoz záchranky se ani na vteřinu nezastavil.
Po necelé hodině je situace klidnější, všichni si zvykli na nové podmínky. A v tu chvíli přichází nová zpráva – můžeme se vrátit „domů“.
Jenže zároveň se rozdrnčí telefony, pacientů přibývá a dispečeři nemohou hovory utnout. Na odjezd zpět na základnu se tedy čeká dalších
20 minut. A během přesunu dispečeři stále hovoří.
Do zaběhnutých kolejí se vše vrací v 11:40. Mobilní linky jsou opět
přepojeny na pevné, dispečeři sedí u svých počítačů. Cvičení končí.
Dopadlo na jedničku!
Zdravotnická záchranná služba pořádá podobná cvičení, při nichž
se zaměstnanci připravují na různé krizové situace, pravidelně. Konají
se cvičení operátorů, řidičů, zdravotnických pracovníků, leteckých týmů
či spolupráce v rámci IZS. „Nechceme se dostat do situace, kdy by
kdokoliv z našich lidí nevěděl, co má dělat. Jedna věc je samozřejmě
teoretická příprava, kdy máme na papíře sepsané postupy a doporučení, druhá je věc jejich převedení do praxe. Z tohoto hlediska pro nás
byla ostrá evakuace dispečinku velmi přínosná. Ověřili jsme si, že podobnou situaci jsme připraveni bez problémů zvládnout, zároveň jsme

odkryli slabší místa, která můžeme doladit,“ zhodnotil cvičení ředitel
ZZS LK Luděk Kramář. „Všem zúčastněným bych rád poděkoval za perfektní zvládnutí situace a celého cvičení,“ dodal. Zároveň připomněl,
že záchranka nic neriskovala a po celou dobu měla v záloze tým, který
byl připraven v případě potřeby okamžitě začít pracovat na operačním
středisku ZZS LK. „Nikdy bychom si nedovolili cvičením jakkoliv ohrozit
životy nebo zdraví obyvatel. Vše bylo připraveno tak, aby v případě
jakýchkoliv potíží bylo možné okamžitě přejít na standardní provoz.
Celému cvičení v rolích pozorovatelů přihlíželi zástupci Libereckého
kraje a Zdravotnických záchranných služeb z některých sousedících krajů.
Michael Georgiev

Čerpací stanice 7 Station
v Hrádku nad Nisou hledá do
svého kolektivu na HPP

pracovníka na pozici
obsluhy ČS a směnárny.
V případě zájmu nás kontaktujte

733 628 321

na telefonním čísle

nebo e-mailu: zdenek@7station.eu

program kina
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