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Než se uzavře
DK Beseda…

Na konci dubna se z důvodu rekonstrukce topení, instalace vzduchotechniky a přestavby zázemí pro účinkující
na půl roku uzavře dům kultury Beseda. Ještě předtím se ale můžeme těšit
na dva mimořádné kulturní zážitky. Na
pátek 3. dubna jsme připravili divadelní komedii Divadla Bez zábradlí
Jistě, pane premiére. Kromě Karla Heřmánka se v ní představí Josef Carda,
Dana Morávková, Karel Heřmánek ml.
nebo Ladislav Županič.
V úterý 21. dubna budeme hostit
písničkáře Karla Plíhala. Předprodej
vstupenek na obě akce začne v druhém
březnovém týdnu: lístky na divadlo
můžete zakoupit od pondělí 9. dubna
od 15 hodin, předprodej vstupenek na
koncert začne ve středu 11. dubna také
od 15 hodin.
Další etapa postupné rekonstrukce
domu kultury Beseda by měla skončit
na podzim tak, aby nebyl ohrožen jubilejní 40. ročník přehlídky Hrádecký
divadelní podzim, která by už měla proběhnout v čerstvě vymalovaném sále.

Do budovy celnice se vrátí ozbrojené
složky

Hrádek nad Nisou byl od samého počátku celním městem. Začátkem druhého tisíciletí tudy procházela důležitá obchodní cesta ze středu Čech. Ta umožňovala pohyb zboží a osob do Žitavy a dále do
Lužice. Přes Hrádek proudilo zboží i lidé za prací. K celnici střežící cestu přibyla v roce 1859 spolu s novou železnicí i celnice na hrádeckém nádraží. Železnice nabídla další možnosti pohybu zboží i cestování.
Po druhé světové válce však byla hranice uzavřena. Silnici zatarasila závora a všechny vlakové spoje
končily v Hrádku.
Celní pobočka se do Hrádku vrátila v roce 1956, aby umožnila dovoz a vývoz zboží po železnici. Vlakům byl umožněn průjezd přes území Polska a bývalé NDR do Varnsdorfu. V roce 1977 se na nádraží
v Žitavě otevřel přechod i pro osobní dopravu. Do Německa tak bylo možné z Hrádku znovu cestovat
vlakem. K opravdovému otevření hranic však došlo až po listopadu 1989. Nejprve v květnu 1991, kdy
byl otevřen přechod pro pěší a cyklisty mezi Hrádkem a Hartavou. 1. listopadu 1993 následovalo slavnostní otevření silničního přechodu.
Další změna přišla v roce 2007 po rozšíření Shengenského prostoru. Z přechodů mezi jednotlivými
státy postupně zmizely závory, celníci a nakonec i budovy celnic. Objekty, které dříve sloužily celníkům
na hranici mezi Českou republikou a Polskem, šly k zemi v roce 2008. Zůstala pouze původní historická
budova na české straně, která sloužila pohraničníkům už za dob Rakousko-Uherska. Její využití po odchodu celníků bylo různé, naposledy v objektu sídlila herna.
Nyní budova patří městu a je už několik měsíců prázdná. To se ale má brzy změnit. Ještě letos zde
vznikne společné pracoviště české a německé policie. Zpočátku zde budou sloužit příslušníci cizineckých policií obou zemí. Do budoucna by se sem mohli přestěhovat i policisté z obvodních oddělení, aby
se spektrum práce rozšířilo. Časem by zde mohlo sloužit až po deseti policistech z obou států. Zaměřit
se mají nejen na nelegální pobyty cizinců, ale i na běžnou kriminalitu.
Pokračování na straně 3

Vít Štrupl

V březnovém čísle:
Budova celnice ožije
Vzpomínka na A. Voighta
Nová knihovna bilancuje
Rozhovor s M. Suchánkem
Dotační program města na
rok 2020
— Petice proti dolu Turów

—
—
—
—
—

Příloha: Žitava – mohutný
rozvoj
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Vaše náměty, příspěvky a připomínky posílejte na e-mail: hradecko@hradek.eu,
tel.: 605 265 709 nebo písemně na MěÚ.
Můžete také využít schránku ve vstupní chodbě MěÚ.
Internetová podoba časopisu vychází na www.hradek.cz.
Uzávěrka dubnového čísla je 25. 3. 2019.
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 05. 04. 2020.
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lnformace z radnice

Usnesení rady města

4. schůze rady města
Rada města na svém 4. zasedání, konaném dne 29. 1. 2020, mimo jiné:
— schválila přidělení zakázky na rekonstrukci střechy bytového domu
Azyl společnosti SKJ, s. r. o., Hrádek nad Nisou, za celkovou cenu
1 135 951,86 Kč vč. DPH
— schválila přidělení zakázky na opravu havarijního stavu strop WC
v Besedě firmě MAXEL, s. r. o., Hrádek nad Nisou, za nabídkovou
cenu 75 504 Kč s DPH
— přidělila služební byt č. 1, ul. Václavská č. p.471 – Komunitní centrum
(2 + kk o výměře 48,36 m2) za měsíční nájemné 3 676 Kč + zálohy na
služby na dobu určitou 1 rok s možností prolongace, v návaznosti na
kumulovaný pracovní poměr (správce, recepční).
5. schůze rady města
Rada města na svém 5. zasedání, konaném dne 5. 2. 2020, mimo jiné:
— schválila přijetí finančního daru v celkové výši 3 000 Kč na akci Masopust 2020 ve Václavicích od společnosti Hagal, s. r. o.
— schválila podání žádosti o dotaci na projektový záměr města Hrádek
nad Nisou pod názvem „Zlatá pětka Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko 2020“ do Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu: 4.4.
Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže. Celkové výdaje projektu jsou ve výši 35 000 Kč vč. DPH (požadovaná dotace je ve výši
50 %, tedy 17 500 Kč, druhou polovinu uhradí město z vlastního rozpočtu)
— vzala na vědomí podanou žádost o dotaci na projekt „Rekonstrukce
střechy objektu č. p. 67 „Azyl“ v Hrádku nad Nisou – I. etapa“ do Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu: 7.2. Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, o celkových výdajích ve výši 1 135 951,86 Kč
vč. DPH (požadovaná dotace ve výši 300 000 Kč, vlastní podíl ve výši
835 951,86 Kč)
— vzala na vědomí podanou žádost o dotaci na projekt „Instalace systému nuceného větrání s rekuperací do kuchyně a jídelny budovy
ZŠ T. G. Masaryka v Hrádku nad Nisou“ do 121. výzvy MŽP (Program
OPŽP 2014 – 2020), Prioritní osy 5, Specifického cíle 5.1 Snížení energetické náročnosti veřejných budov, o celkových výdajích ve výši
6 525 932 Kč vč. DPH (požadovaná dotace ve výši 4 036 209 Kč, vlastní
podíl včetně nezpůsobilých výdajů ve výši 2 489 723 Kč)
— vzala na vědomí podanou žádost o dotaci na projekt „Instalace systému nuceného větrání s rekuperací do DK Beseda v Hrádku nad
Nisou“ do 121. výzvy MŽP (Program OPŽP 2014 – 2020), Prioritní
osy 5, Specifického cíle 5.1 Snížení energetické náročnosti veřejných
budov, o celkových výdajích ve výši 8 133 201 Kč vč. DPH (požadovaná dotace ve výši 5 060 870 Kč, vlastní podíl včetně nezpůsobilých
výdajů ve výši 3 072 331 Kč)
— schválila podání žádosti na projektový záměr města Hrádek nad
Nisou pod názvem: Hrádek nad Nisou – Rozšíření a modernizace
Městského kamerového a dohlížecího systému v lokalitách „Park
Generála Svobody“ a „Terminál“ do programu Ministerstva vnitra –
Programu prevence kriminality na místní úrovni 2019, o celkových
výdajích ve výši 323 609,78 Kč vč. DPH (požadovaná dotaci ve výši
288 012,70 Kč (89 %), vlastní podíl ve výši 35 597,08 Kč (11 %)
— schválila Povodňovou komisi města Hrádek nad Nisou ve složení:
předseda komise: Mgr. Josef Horinka, místopředseda komise: Pavel
Farský, člen a tajemník komise: Josef Olša, členové komise: Petr
Dlouhý, Ing. Jaromír Mottl, Mgr. Jaroslav Poláček, Tomáš Prokop,
ThMgr. Hedvika Zimmermanová, Ing. Jiří Timulák, Iva Krňáková
a uložila Povodňové komisi pracovat i na základě její aktivizace starostou města jako jeho pracovní a poradní skupina pro případ krizových událostí, tzv. krizový štáb
— schválila zadání veřejné zakázky na opravu 5 ks autobusovývh zastávek ve Václavicích a sjednocení typů zastávek již instalovaných
— schválila nabídku společnosti Kovovýroba Peřina, s. r. o., Hrádek n. N.
na provedení dodávky a montáže Bus zastávky 2400 x 2700 x 2000
za cenu 72 769,40 Kč včetně DPH / 1 ks.
— schválila vypsání veřejné zakázky pro výběr dodavatele vybudování
odstavné plocha pro osobní automobily u č. p. 321“
— schválila přidělení zakázky na vyhotovení projektové dokumentace,
energetické posouzení, zajištění podání žádosti na OPŽP a autorský

z radnice

—
—
—
—
—

—

dozor na akci: Instalace vzduchotechniky s rekuperací vzduchu
a chlazením – ZŠ TGM kuchyně v Hrádku nad Nisou, firmě Energy
Benefit Centre, a. s., Praha 6 – Veleslavín, za nabídkovou cenu
463 430 Kč s DPH
schválila přidělení zakázky na vyhotovení projektové dokumentace
na akci: Tvorba mokřadních biotopů v k. ú. Loučná, firmě KV + MV
AQUA Praha, za nabídkovou cenu 169 800,00 Kč
schválila přidělení bytu č. 22, ul. 1. máje 768, Hrádek n. N. (1 + 2,
o výměře 51,17 m2 )za měsíční nájemné 3 685 Kč, na dobu určitou
1 roku
schválila přidělení bytu č. 23, ul. 1. máje 768, Hrádek n. N. (1 + 1,
o výměře 39,62 m2) za měsíční nájemné 2 852 Kč na dobu určitou
1 roku
schválila přidělení bytu zvláštního určení č. 4 v DPS, Nádražní 700,
Hrádek nad Nisou (1 + 1 o výměře 50,3 m2), měsíční nájemné 2 978 Kč
na dobu určitou 1 rok
schválila pronájem nebytových prostoru v Komunitním centru v Schubertově vile ve Václavské ulici za cenu měsíčního nájmu ve výši 100 Kč
bez DPH + služby pro celkem 9 organizací a spolků, s výpovědní dobou 3 měsíce do 31. 3. 2026
schválila návrh Servisní smlouvy se společností ATLAS consulting,
spol. s r. o., Moravská Ostrava, která pro město zajistí služby programového vybavení informačního systému CODEXIS za celkovou
cenu ve výši 86 616,64 Kč s platnou sazbou DPH.

6. schůze rady města
Rada města na svém 6. zasedání, konaném dne 19. 2. 2020, mimo jiné:
— souhlasila s podanou žádostí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pod názvem „Hrádek nad Nisou – zabezpečení akceschopnosti
JSDHO na rok 2020“ ve výši 150 000 Kč do Dotačního programu
MV – GŘ HZS České republiky prostřednictvím Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje
— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli panu M. Kalfeřtovi ve výši 10 000 Kč na úhradu nákladů spojených se sportovní
činností pro rok 2020 – motorsport, enduro
— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli Český kynologický svaz ZKO Liberec ve výši 20 000 Kč na organizační zajištění
XXII. ročníku kynologické soutěže „O pohár Kristýny“
— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli Sbor dobrovolných hasičů Hrádek nad Nisou ve výši 4 840 Kč na úhradu nákladů
spojených s pořádáním Hasičského plesu
— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli Kvintus Liberec ve výši 15 000 Kč na akci „Koncert pro Trojzemí“
— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli Základní škole
T. G. Masaryka ve výši 5 000 Kč na úhradu nákladů spojených s pořádáním Plesu vycházejících žáků školy
— schválila nákup cisternové nástavby na vozidlo Multikar M27 dle
předložené cenové nabídky firmy MINAM servis a. s., za celkovou
cenu 234 740 Kč včetně DPH
— schválila přidělení zakázky na sloučené projektové práce DSP + DPS +
DZS (dokumentace pro stavební povolení, prováděcí dokumentaci
a pro výběr zhotovitele) na akci s názvem „Hrádek nad Nisou, ul. Nádražní č. p. 700, Mobilita – odstranění bariér“, panu Hochmanovi,
Hrádek nad Nisou za nabídkovou cenu 290 878,81 Kč vč. DPH.
7. schůze rady města
Rada města na svém 7. zasedání, konaném dne 26. 2. 2020, mimo jiné:
— zrušila zadávací řízení a vypsala nové na veřejnou zakázku s názvem
zadávací dokumentace pro VZMR Hrádek nad Nisou, ulice Stará –
chodník, administrovanou firmou RUNICON consulting, s. r. o., Praha
— udělila souhlas nájemci FK Slovan Hrádek nad Nisou s realizací projektu Modernizace areálu FK Slovan (zahrnuje revitalizaci travnaté
herní plochy, rekonstrukci zázemí a vstupních prostor).

Ze zasedání zastupitelstva města

2. zasedání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města na svém 2. zasedání, konaném dne 26. 2. 2020,
mimo jiné:
— schválilo změnu rozpočtu města Hrádek nad Nisou na rok 2020
č. 1. Rozpočet má po změně stanoven celkový objem příjmů částkou
209 953.551 Kč, celkový objem výdajů částkou 253 148.551 Kč a salda
ve výši 43 195 000 Kč ve třídě financování

3. ãíslo,
březen 2019

z radnice
— schválilo Smlouvu o obhospodařování investičních nástrojů se společností Česká spořitelna, a. s., a svěřilo bance peněžní prostředky
ve výši 17 000 000 Kč na investice do krátkodobého portfolia
— schválilo poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města
pobočnému spolku SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Dolní Sedlo
ve výši 386 212 Kč
— schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli Sbor dobrovolných hasičů Dolní Sedlo, ve výši 68 155 Kč na spolufinancování
projektu „Hasiči hrádek nad Nisou / Žitava 2020“
— schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli FK SLOVAN
Hrádek nad Nisou 1910, z. s., ve výši 390 381 Kč na pořízení vícemístného vozidla Renault Traffic pro dopravu členů FK SLOVAN
— schválilo Dotační program města Hrádek nad Nisou pro rok 2020
— vzalo na vědomí stav finančních prostředků na účtu Fondu rozvoje Uhelné a Václavic, na kterém bylo ke dni 31. 1. 2020 celkem
4 124 444,87 Kč a schválilo financování z účtu FRVU, ve výši
460 000 Kč, na akci "Obnova autobusových zastávek Václavice
— schválilo připojení města Hrádek nad Nisou k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“, která proběhne 10. 3. 2020.
Příští veřejné zasedání Zastupitelstva města proběhne ve středu
25. března od 17 hodin v sále Multifunkčního centra Brána Trojzemí.
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Do budovy celnice se vrátí
ozbrojené složky

Dokončení ze strany 1

Podle ředitele Krajské policie Vladislava Husáka by to mělo být jakési
obvodní oddělení na hranici tří států, kde jsou deponované dvě, do budoucna možná i tři policie. Pokud se totiž spolupráce osvědčí, je možné,
že by zde mohli sloužit i policisté z Polska.
Vedení města záměr vítá. Podle starosty Josefa Horinky to přinese
větší pocit bezpečí a klidu. Hrádek se nachází na tranzitní trase, po níž
se převážejí kradená auta do východní Evropy. Problémem jsou i drogy,
do Hrádku se vozí suroviny k jejich výrobě nebo hotové drogy z Polska
a dál směřují do Německa. Pokud budou policejní uniformy hned u vjezdu
do města, bude to vzbuzovat respekt.
Starosta města Josef Horinka i krajský ředitel policie Vladislav Husák si
myslí, že alespoň v částečném provozu by mohla služebna začít fungovat ještě letos. Město už připravuje projekt nezbytných úprav. Přestavba
pro potřeby policie vyjde podle předběžného odhadu na pět milionů
korun. Musejí se vyměnit okna, zateplit podkroví, vyřešit topení a také
například rozdělení kanceláří. Policie ČR bude za užívání prostor platit
adekvátní nájem, kterým se postupně investice bude vracet. Část nákladů by mohly pokrýt dotace.
Věra Baumgartnerová

Bouře Sabina a Julie v Hrádku velké škody nenapáchaly
10. února se Českem prohnala bouře Sabina. Několik dní předem varovali meteorologové před blížícím se nebezpečím, na několik hodin
dokonce byla v platnosti výstraha před extrémním nebezpečím silného
větru, který v nárazech mohl dosahovat až síly orkánu. Stejně, jako jiná
města, se i Hrádek připravil na možné následky. V pohotovosti byli hasiči
i další jednotky Integrovaného záchranného systému. Obavy se naštěstí
nenaplnily a silný vítr větší škody nenapáchal.
Hrádečtí hasiči řešili během 24 hodin 11 událostí. Vyjížděli pomoci
s odstraněním popadaných stromů nebo větví blokujících silnice, zajištěním uvolněných plechů na střechách, vytáhli z řeky trampolínu, kterou
tam vítr zanesl z jedné ze zahrad, a zaměstnala je také střecha nad hlavním vstupem na hrádecký hřbitov, kde vítr strhl část plechové krytiny.
Kvůli možnému nebezpečí uvolnění dalších částí, zůstal hřbitov po tři
dny uzavřený. Hasiči se sem poté vrátili, aby poškozenou střechu ve spolupráci s odbornou firmou Michala Raichla provizorně opravili.
Vrásky na čele přidělal orkán rodičům, pro které Liberecký kraj vydal
doporučení, aby pokud možno neposílali své děti do školy, neboť hrozily problémy v dopravě, pády stromů a další komplikace. Mnoho z nich
doporučení vyslyšelo. Podle vyjádření ředitelů hrádeckých škol dorazila
do školy asi jen třetina dětí. Tam, kde jich bylo opravdu málo, si pro ně
školy většinou připravily náhradní program, jako promítání filmů a podobně.
Co se týká výpadků energií, ani s těmi v Hrádku, na rozdíl od jiných
měst, problém nebyl. Několik popadaných tašek ze střech, poškozených
komínů nebo ulétlých popelnic se tak v porovnání s tím, co podle předpovědi hrozilo, dá označit za relativně klidný průběh avizované bouře.

Připravenost hasičů prověřil i další silný vítr, který přišel dva týdny
poté, co se Českem prohnala Sabina. Příčinou velmi silného větru byla
tentokrát tlaková níže Julie. Na Sněžce zaznamenali náraz větru o rychlosti 223 kilometrů za hodinu, což je rekord v historii měření v České republice. U nás v Hrádku foukalo podstatně méně, i přesto ani tentokrát
hasiči nezaháleli. Z neděle 23. na pondělí 24. února byli v pohotovosti
a pomáhali především s odstraňováním stromů popadaných na komunikace.
Věra Baumgartnerová

Pozor na objízdných trasách

V souvislosti s uzavírkou části Liberecké ulice se rapidně zvýšil provoz na
objízdných trasách. První týdny ukázaly, že nás čeká opravdu náročné
období. Ať zvolíte trasu mezi paneláky, nebo ulicemi kolem parku na
Zlaté Výšině, mějte, prosím, na paměti, že projíždíte obydlenou zónou.
Dotčené ulice jsou osázené značkami povolujícími max. rychlost 30 km/h.
Důvodů je hned několik. Objížďky vedou úzkými ulicemi, kde se dvě auta
vyhnou jen s obtížemi, a především se po nich ve velké míře pohybují lidé,
kteří zde nemají k dispozici chodníky. Ohleduplnost je tedy na místě,
stejně tak jako obezřetnost ze strany chodců.
Nezapomínejte také na tzv. pravidlo pravé ruky. Na křižovatkách, kde
není přednost určená dopravními značkami, platí vždy, že přednost má
ten, kdo jede zprava. Zvláště na Výšině teď není výjimkou, že se na „malých“ křižovatkách potkají i tři auta. Dodržování tohoto pravidla je tedy
nezbytné pro bezpečný a plynulý provoz.
Věra Baumgartnerová
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ZŠ T. G. Masaryka čekají změny

Do konce školního roku zbývají ještě čtyři měsíce, ale už nyní je jisté, že
školu „u pošty“ čeká letos změna ve vedení. Ve funkci ředitelky školy
končí po více než dvaceti letech na vlastní žádost Mgr. Edita Poláčková.
Město, které je zřizovatelem školy, podle zákona jmenuje nového ředitele, a tak nyní bude stát před nelehkým úkolem.
I když se na první pohled může zdát, že o funkci ředitele se vždy najde zájemců dost, ve školství to tak často nebývá. Vést školu zahrnuje tak
rozsáhlou problematiku, že se stává, že zájemci se moc nehrnou. Vedení
města Hrádek nad Nisou proto nyní zvažuje minimálně dvě varianty.
První je vyhlášení konkurzu na místo ředitele školy T. G. Masaryka. Je
možné, že se do výběrového řízení vhodný uchazeč přihlásí. Druhou variantou, která rozhodně není úplně nová, je sloučení obou „velkých“
hrádeckých škol do jednoho subjektu.
Situace, která nyní nastala, se stala impulsem k tomu, otevřít znovu
debatu o kladech a záporech jednoho sloučeného zařízení.
Koncepce tohoto poměrně složitého kroku byla v Hrádku nad Nisou
vypracována již před několika lety, a to dokonce v mnohem větším rozsahu, než v jakém je uvažována nyní. Do cesty se před lety postavily
především předpisy, které určují počet zaměstnanců školy a financování
provozu v závislosti na počtu žáků a počtu tříd. Tehdy by v souvislosti se
sloučením škol bylo následkem snižování stavu pedagogických i nepedagogických pracovníků, a tím by samozřejmě byla ovlivněna kvalita
vyučovacího procesu. Hlavně proto se od tohoto záměru ustoupilo.
V současné době jsou předpisy k takovým krokům příznivější, realizace
záměru sloučení dvou hrádeckých dvoustupňových škol do jednoho
celku se společným vedením, financováním a personálním obsazením
by tedy byla reálnější.

Od 1. března platí nové
jízdní řády autobusů

1. března vstoupily v platnost nové jízdní řády autobusů. Několik změn
se dotklo i autobusových linek v našem regionu. Jejich přehled najdete
v tabulce.
Dále z důvodu plánované uzavírky ulice Liberecká v Hrádku nad Nisou platí na autobusové lince 73 Oldřichov na Hr. – Hrádek nad Nisou –
Václavice – Chrastava výlukový jízdní řád. Všechny spoje mezi Hrádkem
nad Nisou a Grabštejnem jezdí po objízdné trase ulicí Oldřichovská a po
obchvatu města. Zastávka na Liberecké je v obou směrech vynechána
bez náhrady. Výluka si vyžádala i časové posuny některých spojů.

Proč vlastně vést debatu o sloučení škol? Jaké by to mohlo přinést výhody?
Zatímco nyní školy působí naprosto samostatně a obě mají svou
právní subjektivitu, po jejich sloučení by nová škola měla fungovat mnohem lépe a pružněji. Jednou z výhod by bylo jistě hospodaření s velkým
rozpočtem, což by umožnilo operativně nakládat jak s prostředky od
zřizovatele (v našem případě města), tak ze státního rozpočtu, či z jiných
zdrojů podle aktuálních potřeb. Lépe by se daly plánovat finance, nákupy,
opravy, možné úspory by mohly nastat hromadným nákupem vybavení
do obou škol. Záměr je i v souladu se strategií města.
Dalším přínosem sloučení by bylo bezesporu zajištění vyšší aprobovanosti pedagogických pracovníků, a to ať už by se jednalo o záskok v jejich nepřítomnosti, nebo o výuku předmětů s nízkou týdenní hodinovou
dotací. Zajistit kvalifikované učitele některých předmětů je dnes hodně
obtížné.
Velkou výhodou sloučení by bylo nepochybně i efektivní využívání
odborných učeben, které má v současné době každá škola vlastní, ale
jsou vybaveny na různých úrovních. Například na ZŠ T. G. Masaryka
jsou velice dobře vybaveny učebny pro pracovní výchovu, cvičné kuchyňky a jazyková učebna, naproti tomu na ZŠ Lidická je nová učebna přírodních věd a nadstandardně vybavená učebna robotiky. Tyto učebny jsou
schopny pojmout výuku z obou škol. Ušetřené finanční prostředky by
mohly být využity na další kvalitnější vybavení stávajících učeben.
Dalším pozitivem sloučených škol může být otevření většího počtu
tříd v jednom ročníku, a tím i možnosti jejich užšího zaměření ať směrem technickým, či humanitním. Snadněji by se naplňovaly vyhlášky,
například o maximální naplněnosti tříd pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Proč se otevírá debatu o sloučení právě teď? Prvotním impulsem je
potřeba najít nové vedení školy. To se může podařit, ale také nemusí.
Může se stát i to, že debata povede k rozhodnutí školy sloučit a konkurz
vůbec nevyhlašovat. „Pozitiva takové možné změny se nám jeví natolik
významná, že věříme, že zvýší kvalitu vzdělávání našich dětí. Logický termín sloučení škol se vždy váže k nějakému účetnímu předělu. V případě
škol musíme přihlížet i k předělu školního roku, proto by se případná
změna odehrávala v průběhu prázdnin. Sloučení našich dvoustupňových škol by v první fázi probíhalo hlavně po administrativní stránce, to
znamená, že by byla určena nástupnická organizace, pod kterou by se
obě školy sloučily, a bylo by ustanoveno jedno vedení, říká místostarosta
Pavel Farský.
Další změny, které by přicházely postupně v dalších letech, by byly převážně v efektivitě využívání zdrojů obou škol.
Pavel Farský a Vít Štrupl
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polečenská
rubrika
Životní výročí
Občanům, kteří v měsíci únoru 2020
oslavili významné životní jubileum, srdečně blahopřejeme.

70 let
80 let
81 let
82 let
83 let
85 let
88 let
89 let
92 let
93 let
96 let

Jiří Olšák, Josef Kovács,
Anna Dvořáčková, Pavla Strobachová
František Honců
Jaroslava Studená
Marie Echtnerová
Jaroslav Polák
Maria Vlčková
Marta Krejbichová
Zdeňka Měchurová
Emil Braun
Květoslava Reichlová
Věra Kochánková

Dne 21. 02. 2020 byli v obřadní síni hrádecké
radnice uvítáni noví hrádečtí občánci:
Štěpán Uher, Magdaléna Jungová, Christian Sekvard,
Nikola Černá, Vojtěch Bady, Rozárie Jilemnická,
Evelína Havlíčková, Tereza Zadražilová, Marie Studená,
Jaroslav Braha, Anežka Jiráková, Klára Zdražilová,
Ella Zulegerová, Vojtěch Oreský, Ladislav Krumpl
Monika Korbelářová, matrikářka
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Vzpomínka na Arnda Voigta

Smutná zpráva přišla 20. února ze Žitavy. Zemřel Arnd Voigt, bývalý
primátor města, člověk který se velkou měrou zasadil o prohlubování
spolupráce v Trojzemí. Byl také držitelem Ceny města Hrádek nad Nisou, která mu byla udělena v roce 2015.
Arnd Voigt byl primátorem Žitavy od roku 2001 do července roku
2015. Stál u založení svazku měst Malý Trojúhelník v roce 2001. Za dobu
14 let, kdy vedl město, se přeshraniční spolupráce mezi Hrádkem nad
Nisou, Žitavou a Bogatyní v mnohém prohloubila. Město Hrádek nad
Nisou udělením ceny poděkovalo Arndu Voigtovi právě za jeho osobní
přínos k rozvoji obou měst i vzájemnou spolupráci. Podpora pana primátora symbolicky vyvrcholila 30. června 2015, kdy se podpisem smlouvy
staly Žitava a Hrádek nad Nisou partnerskými městy.
Symbolickým a příznačným pro společný život v Trojzemí byl určitě
okamžik řezání hraniční závory v Oldřichově na Hranicích 31. prosince
2007 při rozšíření schengenského prostoru. Arnda Voigta jsme ale mohli
vídat i při mnoha neformálních příležitostech, například během splouvání Nisy, při kterém každoročně v červnu přijíždí na Trojmezí víla
Nisa, nebo při narážení pivních sudů ze tří zemí při zahájení hrádeckých
městských slavností.
Osobně považoval za důležité setkávání během každoroční říjnové
Evropské pouti v Kopaczówě – Oldřichově, kde se tradičně scházejí obyvatelé z Trojzemí, současní i bývalí. Jakožto obyvatel Hartavy zažil dobu,
kdy na Trojmezí stály tři strážní věže, o to více si cenil toho, jak vnímáme
státní hranice dnes.
Ocenění, které Arnd Voigt v roce 2015 v Hrádku nad Nisou převzal, si
velice vážil: „Chtěl bych poděkovat za velkou čest, které se mi dostalo.
Těší mě, že mé úsilí za období posledních 14 let bylo oceněno. Vždy to
bylo obráceně, já jsem ocenění udílel a nyní jsem ho sám dostal. Když
jsem dostal pozvání do Hrádku, abych Cenu města Hrádek nad Nisou
převzal, byl jsem mile překvapen a jsem velice šťasten,“ řekl tehdy bezprostředně po předání ceny.
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Nová knihovna už zdvojnásobila počet čtenářů

Březen je měsícem čtenářů a proto se v březnovém čísle HRÁDECKA podíváme do naší nové knihovny. O stavbě nové budovy, stěhování i úspěchu v soutěži Komunální projekt roku 2019 už bylo napsáno mnoho.
Dnes se zaměříme na samotný provoz knihovny. Knihovna spadá pod
Bránu Trojzemí, jejímž ředitelem je Vít Štrupl. Jemu, a knihovnici Kateřině Maryškové, směřuji své otázky.
Připomeňme, že nová knihovna se otevřela čtenářům loni v říjnu. Co se přestěhováním do nového objektu pro čtenáře nejvíc
změnilo? A co oni sami nejvíce kvitují?
KM: Z naší strany byla snaha o zachování co nejvíce věcí tak, jak byli čtenáři zvyklí. V provozním řádu se tak pro návštěvníky změnilo minimum.
Co se čtenářům líbí, je změna placení registračních poplatků, které jsou
nově nastavené tak, že čtenář místo platby za kalendářní rok platí na
365 dní od své první návštěvy. A jako druhou nejvíce využívanou novinku
vnímáme možnost rezervace volných knih a časopisů z pohodlí domova
prostřednictvím online katalogu, kdy si uživatel následně vyzvedne objednané svazky přímo na recepci knihovny, a nemusí tak trávit čas procházením regálů.
Velký ohlas má také nový dětský koutek umístěný v oddělení beletrie,
který je hojně využívaný rodiči, kteří si tak mohou v klidu vybrat knížky,
aniž by je děti při výběru rušily.
VŠ: Samozřejmě zásadní je proměna prostředí knihovny. Schubertova
vila měla a má své kouzlo, ale budova, která byla postavena přímo jako
knihovna, je k tomu zařízená a to mi připadá pro čtenáře přehlednější
a také útulnější.

Jak se obměňuje knihovní fond? Jak často se například pořizují
nové knihy?
KM: Nové knihy pořizujeme pravidelně každý měsíc, přičemž se snažíme
dbát i na přání našich klientů, a tak často nakupujeme dokumenty, o kterých předem víme, že budou pro naše čtenáře zajímavé. Každý návštěvník
má možnost předat nám své knižní tipy, a pokud je to v silách knihovny,
rádi jim vycházíme vstříc a knihy pořizujeme.
VŠ: Na druhou stranu pořizujeme i knihy, které nemají potenciál bestsellerů, ale v knihovně by měly být. Jde o zajímavé tituly z oblasti beletrie
i naučné literatury, nyní jsme se soustředili na doplnění fondu pro nejmladší čtenáře. Téměř bez výjimky se snažíme pořizovat veškerou regionální literaturu, která vychází.
Kolik peněz stojí provoz knihovny a na kolik každoročně přijde
nákup nových knih?
VŠ: Pokud jde o provoz knihovny, tak tam se teprve ukáže. Kromě mezd
a povinných odvodů jej tvoří také spotřeba energií. Ta bude určitě nižší,
než byla v Schubertově vile, přitom teď v zimním období je v knihovně
teplo, které ve vile nikdy nebylo. Celkem jasně lze odpovědět na otázku,
kolik stojí nákup nových knih a časopisů. Nyní je to bezmála devadesát
tisíc korun.
Získáváte knihy i jiným způsobem? Například darem z pozůstalosti a podobně. Mnoho z nás má doma jistě mnoho knih,
které nevyužité leží v policích. Můžeme je knihovně nabídnout?
KM: Jistá část knih v knihovním fondu je opravdu z darů čtenářů nebo
příznivců knihovny. Nejedná se však o dary z pozůstalostí nebo podobné.
Pokud by měl někdo zájem knihy knihovně darovat, je dobré se předem
domluvit přímo u nás nebo poslat emailem nabídkový seznam. Pravda
je totiž taková, že čtenáři si až na výjimky půjčují knihy nové. Zájem
o knihy vydané např. dvacet let zpětně je minimální, a tím pádem jsme
i my z kapacitních důvodů nuceni starší a nečtené knihy vyřazovat.
Spolupracujete i s jinými knihovnami? Pokud budu mít zájem
o titul, který nemáte, umíte mi ho například zajistit jinde?
KM: Meziknihovní výpůjční služba je běžná služba dostupná ve všech
knihovnách. V praxi však v posledních letech moc využívanou v Hrádku
není, protože je třeba brát v úvahu náklady spojené s přepravou knih
z jedné knihovny do druhé. I když služba samotná zpoplatněná není,
poštovní náklady jsou často ve výši pořizovací ceny dané knihy, a tak se
málokdy vyplatí knihu na výpůjčku zasílat. I když možné to samozřejmě
je. Spolupráce mezi knihovnami tak probíhá převážně na úrovni poradenství a předávání nápadů a osvědčených tipů na různé druhy akcí, které
v knihovnách probíhají.

Pravidelní návštěvníci knihovny si určitě nenechali ujít možnost
po víc jak roce znovu přijít a půjčit si knihy. Co ale noví čtenáři?
Zaznamenali jste větší zájem lidí o služby knihovny?
Kolik má knihovna registrovaných čtenářů a kolik z toho tvoří
děti?
KM: Překvapilo nás, že původních čtenářů nedorazilo tolik, kolik jsme očekávali. Zatímco v roce 2018 jsme měli zaregistrovaných pouze 278 aktivních čtenářů, za čtyři měsíce provozu nové knihovny jich máme už přes
600, z čehož je více než 33 % mladších patnácti let. Z toho pak vyplývá,
že nárůst nových zájemců o půjčování dokumentů je opravdu veliký a my
jsme za to rádi. Svůj podíl na tom jistě mají i někteří učitelé, kteří už
s dětmi knihovnu navštívili a pravděpodobně také umístění knihovny blíže
školám. Nově k nám zavítalo také několik rodin žijících trvale v Žitavě.
VŠ: Mě osobně mile překvapil právě podíl nových čtenářů a dětí. Přitom
děti přicházejí s rodiči, některé se spolužáky, některé se školou, ale není
to tak, že by se děti přišly zapsat jen za jedničku ve škole. Někteří mladí
čtenáři chodí do knihovny i dvakrát týdně. Svůj díl samozřejmě tvoří půjčování „povinné četby“, ale není nijak veliký.
Kolik knih (časopisů) mají k dispozici?
KM: V tuto chvíli má knihovna k dispozici 22 tisíc dokumentů, z čehož je
zhruba 60 % knih beletristických, 22 % naučných a 18 % knih určených
dětskému čtenáři. Pravidelně pak odebíráme 22 druhů periodik.
Veškeré naše dokumenty a jejich dostupnost lze pak vyhledat právě
v online katalogu, který je k dispozici na stránkách Brány Trojzemí.

Jaké služby, kromě půjčování knih nabízíte?
VŠ: V knihovně je zdarma k dispozici veřejný internet. Za poplatek je
možné u nás tisknout a scanovat dokumenty. V souvislosti s otevřením
nové knihovny jsme prováděli i několik zajímavých návštěv a hostů. Například v prosinci v knihovně proběhl křest zimního vydání magazínu
Véčko, v němž byla jedním z témat právě nová hrádecká knihovna. Samozřejmostí jsou plánované exkurze, určené hlavně školám. A zajímavost
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pro ty, kteří se baví geocachingem: jednu novou kešku najdou přímo
v knihovně.
Asi se shodneme na tom, že dnešní děti málo čtou a rádi bychom viděli víc těch, které čtení baví. Jakou roli v tomto může
sehrát právě knihovna?
KM: Myslíme si, že zásadní je u dětských čtenářů opravdu ta zábava. Kniha
by se neměla dětem nutit, měla by je skutečně zaujmout, a to ideálně na
první pohled. Proto se i v posledních měsících snažíme nakupovat co nejvíce nových dětských knih, komiksů a předplacené máme i některé druhy
dětských časopisů. Současně se snažíme dětí ptát na jejich oblíbené knihy
a rádi vycházíme vstříc jejich doporučením. Nově jsme zařadili do nabídky knížky pro ty úplně nejmenší čtenáře – různé druhy leporel a také
jsme se zapojili do projektu Bookstart, který si klade za cíl přilákat do
knihovny děti od narození až do doby, než samy začnou číst.
VŠ: Při prvním letošním vítání občánků tak rodiče v rámci projektu Bookstart dostali dárkový balíček, který mimo jiné obsahoval dětskou knížku
a tipy na vhodné tituly pro hraní si s knížkami s malými dětmi. A také
poukázku na roční registraci v knihovně, kterou děti mohou použít kdykoliv do šesti let věku. Součástí projektu budou setkání v knihovně určená
právě rodičům s dětmi. V souvislosti s registrací do knihovny mě napadá
ještě to, že k registraci dospělého čtenáře je možné dítě do 15 let registrovat zdarma. I to je vstřícný krok, byť registrační poplatky jsou spíše symbolické.
Dále bychom rádi pozvali všechny děti na Noc s Andersenem, která
proběhne 27. 3. 2020. Přihlášky s dalšími informacemi jsou k dispozici
přímo v knihovně.
Děkuji oběma za rozhovor a ať se knihovně i nadále daří.
Věra Baumgartnerová

Adresa nové městské
knihovny:

Horní náměstí 71, Hrádek nad Nisou –
ve dvoře multifunkčního centra Brána Trojzemí

Tel.: 725 734 867
Web: www.branatrojzemi.cz/knihovna
E-mail: knihovna@branatrojzemi.cz
Otevírací doba:
Pondělí: 9.00–11.30 a 12.30–15.00
Úterý: 9.00–11.30 a 12.30–18.00
Středa: 9.00–11.30 a 12.30–15.00
Čtvrtek: 9.00–11.30 a 12.30–17.00
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)
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
cena dohodou
2 Kč
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Masopustní veselí
ve Václavicích a v Hrádku

Posedmé se do ulic města vydaly masopustní maškary, aby si užily nevázané zábavy. Masopust ale už našel své pevné místo v kalendáři i ve
Václavicích, kde se letos konal potřetí.
V Hrádku nad Nisou průvod vyrazil jako tradičně z radnice, kde úderem desáté hodiny předal starosta města Josef Horinka vládu nad městem
na pár hodin Strakatému a jeho družině. Průvod pak putoval hlavně po
hrádeckých restauracích, ale obšťastnil i obyvatele domu s pečovatelskou službou, jedna ze zastávek byla opět u Chrámu Pokoje. Masopustní
zastávka u otevřených dveří kostela, to je taková hrádecká rarita. Letos
byl průvod o něco delší, šlapal až k Lidovému domu a na náměstí se
vracel Starým dvorem. Po zastávce v květinářství a v pizzerii na Dolním
náměstí mohli poutníci znavení chůzí i kořalkou v klidu zasednout k vepřovým hodům, které probíhaly v hasičárně. A masopustní kobyla? Ta
v Hrádku amnestii nedostává. Poprava ji neminula, ale proběhla alespoň
decentně za plentou, aby mord nebudil pohoršení u citlivějších duší.
Ve Václavicích sice nemají radnici ani hospody, po kterých by průvod
mohl putovat, ale o to více je masopust spontánní. Za řečnický pult
posloužila popelnice a pak už se průvod vydal Václavicemi k hostinci
U Slunce, kde proběhly zásnuby, poprava, vyhlášení nejlepších masek
a samozřejmě volná zábava a hody.
Vít Štrupl
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Box je sportem odvážných chlapů, ale také šermem pěstí

Pan Milan Suchánek se narodil v Liberci a s rodiči bydlel jako dítě na
Uhelné. V roce 1952 se přestěhovali do Hrádku na tehdejší Stalinovo,
dnes Dolní náměstí. Tady začal navštěvovat základní školu v Doníně.
Posléze se vyučil strojním zámečníkem v Chrastavě v Totexu a pak celý
život pracoval jako zámečník. Už na konci základní školy se začal věnovat boxu. Zprvu jako aktivní boxer, posléze jako trenér, stál za úspěchy
hrádeckého a libereckého boxu, a tak se hlavně kolem tohoto sportu
bude točit i náš dnešní rozhovor.
Při letošním Společenském večeru města jste převzal Cenu starosty města za to, jak jste se po většinu života věnoval hrádeckému boxu. Nejprve závodně, posléze v roli trenéra. Proč jste
si ani ne v patnácti letech vybral mezi sporty zrovna box?
Box jako takový je sportem odvážných nekompromisních chlapů, je to
tvrdý sport, ale člověku přináší rychlost, soběstačnost, rychlou reakci, to,
že se sám rozhoduje. A to jsou věci, které mě zaujaly. Proto jsem si ho zvolil a zůstal u něj.
Rozhodnutí věnovat se boxu, protože zlepší právě tyto lidské
dovednosti, je pochopitelné. Tehdy jste ale boxoval v Liberci,
jak jste se dostal k libereckému oddílu?
Mně ještě nebylo 15 let, když jsem začal trénovat. Z Hrádku v Liberci trénovalo více lidí a liberecký trenér si mě všiml. V Liberci se tehdy boxovala
pravidelná soutěž juniorská liga, které se zúčastnily i oddíly z Moravy
a Slovenska. Stal jsem se tedy součástí manšaftu a v roce 1963 jsme pro
Liberec vyhráli juniorský titul Mistra Československa. Do Liberce jsem
jezdil třikrát týdně na tréninky, dvakrát jsem trénoval v Hrádku. Už tehdy
v Hrádku byli dobří boxeři Weiss, Gottštajn, Vitík, Kordík – nerad bych na
někoho zapomněl. Věkově mezi námi byl rozdíl dvou tří roků. V Hrádku
se už tehdy boxu dařilo.
V Hrádku nás vedl pan Pitr, jezdili jsme na různé turnaje, i když se tu
neboxovala pravidelná liga. Na tu jsme právě s Gottštajnem, Weissem,
Kučerou, Vitíkem, Zdeňkem Horákem jezdili do Liberce. To se bavíme
o letech 1963–1966. Byli jsme tehdy pozvaní na turnaj do Polska, to byla
taková první hrádecká vyjížďka za hranice. To už mezi námi nebyli žádní
staří boxeři. Pak navázaly zápasy v bývalé NDR. Když se později situace
uvolnila, cestovali jsme i do dalších zemí po Evropě.
Co považujete za svůj největší sportovní úspěch?
Jako jednotlivec jsem žádné zvláštní úspěchy neměl. V roce 1975 jsem
vybojoval mistra Severočeského kraje. To už jsem se chystal na ukončení
kariéry, ale ještě jsem se vzchopil, říkal jsem si, že musím ještě něco dokázat. Ale zase tak jednoduché to nebylo, než jsem se dostal na mistrovství
kraje, musel jsem odboxovat čtyři kvalifikační zápasy. A ještě k tomu jsem
vyhrál krajské přebory, ve finále na body s Gombošem z Mostu, vynikajícím boxerem a reprezentantem. Z osobních důvodů jsem se ale nemohl
zúčastnit mistrovství republiky a vyhrál ho právě Gomboš.
Už v době vašeho aktivního boxování jste se věnoval i trenérské
činnosti. Vychoval jste řadu boxerů, kteří dosáhli velkých sportovních úspěchů. Které považujete za největší?
V roce 1975 jsem se dal na trenérskou dráhu, dva roky předtím jsem si
udělal základní čtvrtou trenérskou třídu. Asi v roce 1977 jsem si udělal
trojku a v osmdesátém roce dvojku. To si mě všimli přímo na svazu boxu,
pozvali mě a nabídli mi, jestli si nechci kvalifikaci rozšířit. Tím začínala éra
trenérská. Začínala jsem v Hrádku se žáky a dorostem. Až později mě oslovili v Liberci, jestli bych nevzal první manšaft libereckého boxu.
Zkraje to nebylo jednoduché, ale postupem času a takovou tou pílí
chlapců, kteří opravdu poctivě trénovali, jsme se dostávali do elity dorostu. Ústí, Most, Děčín, Brno, Praha. Chvíli trvalo, než jsme prorazili, aby
si nás vůbec všimli. Tehdy tam bylo dost podceňování. Ale podařilo se to.
Bylo tam pár hochů, kteří se dostali až do vrcholného boxu v juniorských
letech. Karel Brtko udělal mistra Československa v roce 1992, to se ještě
boxoval federál, Honza Sloboda mistra republiky, Tonda Lhota, oba Adamové, Klesal. Nerad bych na někoho zapomněl. Jak se říká, rukama mi
prošly desítky hochů a myslím si, že se mi to tady podařilo vzít za správný
konec. Semináře a trenérské kurzy mi dost daly, svěřenci se pak pravidelně zúčastňovali mistrovství republiky, někteří byli i v reprezentaci, prosadili se i na turnajích v cizině. Ta práce už pak byla taková veselá, když
se dařila.

V manšaftu dospělých jsem
měl třeba Rudolfa Kraje, druhého z olympijských her, pět let
s námi jezdil na soustředění. Nedělám si žádné zásluhy, to že
jsem ho měl jednou za rok na
soustředění a na zápasech extraligy, to ještě nic neznamená.
Ale vážím si toho, protože takových talentů se moc nerodí.
Do kdy jste se boxu věnoval?
Končil jsem až v roce 2003. Takže nějaký pátek to bylo. Z vojny jsme se
vrátili v roce 1968, pak už jsem víceméně řídil tréninky. Trénovat jsem
začal v roce 1973. Chtěl jsem, aby to mělo smysl, když už jsme to dělal.
Rád bych ještě zmínil kamaráda od dětství, jak se říká na život, Zdeňka
Horáka. Spolu jsme začali cvičit psy, spolu jsme začali boxovat, spolu jsme
byli v učení, šli jsme na vojnu do Dukly Mladá Boleslavi, 14 let jsme spolu
pracovali v Elasu. Myslím, že naše kamarádství hrádeckému boxu hodně
pomohlo.
Možná bychom mohli připomenout, kde se tehdy v Hrádku boxovalo?
No, to vám řeknu… Prošel jsem všechny tělocvičny v Hrádku. Nechci nikoho osočovat, hanět, nebo pomlouvat, ale samozřejmě masovější sport
byl fotbal, takže měl přednost, pro zimní přípravu potřeboval prostory
i tenis, tak jsme byli odstrkovaní. Přitom box je sálový sport. Sice příroda
je nejlepší tělocvična, ale ty specializace se musejí dělat na sále, na aparátech, bez pomůcek to nejde. Jeden rok jsme trénovali v Doníně, druhý
v Koruně, další u pošty, u nádraží. Bylo zajímavé, že když se stavěla v akci
Z sokolovna, tak boxeři tam tehdy udělali nejvíce brigádnických hodin
a pak jsme měli k dispozici dá se říci nejméně tréninkových hodin.
Asi je to trochu předsudek, ale box je tvrdým sportem, v myslích lidí je spojen se zraněními. Stalo se vám někdy, že se vám
třeba zápas tak nevyvedl, že by skončil úrazem?
Abych se přiznal, nikdy jsem neprohrál knokautem. Na zemi jsem v ringu
párkrát byl, ale vždycky jsem slezl po svých. Zdravotní problémy se ozvaly
až časem, ale to už bylo až během dráhy trenéra. Mám operované koleno, tenisový loket, ale to je způsobeno tím, že když se něco dělá naplno,
tak se tělo opotřebovává. Zažil jsem v ringu knokauty jiných borců, ale
box je dobře řízený pravidly, je to hlídaný sport, má pravidelné půlroční
lékařské prohlídky, takže to s těmi úrazy není tak hrozné.
Měl jste čas na jiné koníčky?
Když jsem měl čas, hrál jsem fotbal za Vulkan, hráli jsme neregistrovanou
ligu, chodil jsem na nohejbal, ale mojí specializací byl vždycky jenom box.
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Vy si prý teď ale plníte i další sny. Jaké třeba?
To je pravda. Adrenalin mě bere, to mám rád, takové pokusy. Tak mě
v sedmdesáti letech příbuzní přihlásili na tandemový seskok padákem.
Mysleli si, že se budu bát, ale já jsem je k tomu trochu vyprovokoval, že
bych si to zkusil. Ochotně jsem šel. Mladší dcera výborně střílí z automatických zbraní. Za ministerstvo vnitra soutěžila v různých zemích, tak jsem
si mohl zastřílet z automatických zbraní, z pistole, brokovnice, odstřelovací pušky, bylo to pro mě výborné vzrušení. Střelbu jsem měl vždycky
rád, děti jsem k tomu vedl, stříleli jsme na zahradě ze vzduchovky a vyplatilo se to, dcera střílí opravdu dobře.
Zmínil jste se, že jste navštívili s boxery celou řadu zemí. Kde
jste všude byli a který turnaj považujete za nejzajímavější?
V Polsku, větší turnaj byl v Bulharsku, v Nové Soli v Polsku, byli jsme v Německu, v Dánsku, v Budapešti. Pro nás to cestování byla taková odměna.
Na tři turnaje jsem byl pozván státním trenérem jako asistent juniorů,
to bylo v Bulharsku, v Polsku a v Dánsku.
Když jsme v Hrádku v roce 1997 slavili 50 let boxu, přijela sem česká elita.
To byla velká oslava. To už jsem trénoval v Liberci, takže jsem se dohodl
s Josefem Turkem, prezidentem boxu, a do Hrádku se mi díky tomu v té
době podařilo dostat čtyři zápasy extraligy. Beseda byla nabitá. Byly tady
Vítkovice, Brno, Olomouc, Praha. Pro fanoušky, kteří si boxu vážili, to bylo
krásné období. Také jsme v roce 1998 skončili v extralize druzí za Ústím.

Box je sport, ale řekněme si na rovinu, že se člověk někdy může
dostat do situace, že je rád, že takový sport umí. Dostal jste se
někdy do takové krizové situace?
Musím přiznat, že nerad vzpomínám na chvíle, kdy došlo k pěstním soubojům, které nejsou regulérní (smích).
Sám jste říkal, že ještě na konci devadesátých let prožíval box
v Hrádku vrcholné období, proč myslíte, že došlo k takovému
ústupu?
Svoji roli hrál nástup asijských bojových sportů, které se staly velmi populárnímu. Řada lidí se rozhodla pro ně. I sponzoring se sháněl lépe pro
tyto sporty než pro box. Těm sportům fandím, nechci je pomlouvat, ale
box je pro mě šerm pěstí a myšlení. Ale jsou to bojové sporty, beru to tak.

Nyní se v Besedě občas konají zápasy kickboxu. Byl jste se na
nějaký podívat?
Byl jsem se podívat, líbilo se mi to a těší mě to, že má v Hrádku tento sport
pokračování, i když to není přímo box. A přeji panu Tůmovi, aby se mu
dařilo. Kdybych byl mladší, rád bych mu pomohl.
Kdybyste měl jmenovat jeden mimořádný zážitek, který vám
box přinesl, který by to byl?
Těch bylo hodně, ale vyberu takový prostý. Údajně z finančních důvodů
jsem se nemohl zúčastnit mistrovství republiky na Slovensku. Tak jsem
tehdy borce Ladislava Klesala svěřil libereckému kolegovi. Skončil až ve
finále. Tehdy se vrátil v jednu v noci, zazvonil u nás, dával mi medaili na
krk a říkal, že kdybych tam byl, tak by i ve finále tomu soupeři napráskal.
To pro mě bylo dost citové, jak se ten kluk přišel hned ukázat a poděkovat. Je to takový prostý příběh, ale pravdivý a vždycky mě dostane, když
si na něj vzpomenu.
Děkuji za rozhovor.
Vít Štrupl

3. ãíslo,
březen 2019
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Poděkování pana Suchánka
1. února jsem byl pozván starostou města panem Josefem Horinkou
na Společenský večer. Tato akce byla perfektně připravena. Byly
promítány fotografie o rozvoji našeho krásného města. Pozváno bylo
několik bývalých i současných sportovců, trenérů a funkcionářů, kteří
se zasloužili o rozvoj sportu v našem městě. Mezi těmito lidmi jsem
byl i já a mohu upřímně prohlásit, že to byl báječně prožitý večer
mezi báječnými lidmi. Proto bych chtěl touto formou poděkovat za
uznání a dary, kterých se mi od vedení města dostalo. Sportu zdar.
Váš spoluobčan Milan Suchánek

Dotační program města
Hrádek n. Nisou na rok 2020
26. 2. 2020 byl zastupitelstvem města schválen dotační program města
na letošní rok. Příjem žádostí o dotaci bude probíhat od 31. března do
17. dubna. Projednání a schválení podpory proběhne 6. května na
schůzi rady města.
Stejně jako v minulých letech má dotační program dvě části. O dotaci
je možné žádat na projekt, tedy jde o podporu kulturní, sportovní a další
činnosti dětí, mládeže a široké veřejnosti nebo činnosti subjektů působících na území města. V tomto podprogramu je připraveno k rozdělení
255 000 korun. Podprogram na podporu volnočasových činností (dříve
podprogram na člena) je určen pro podporu subjektů s členskou základnou působících na území města a je v něm připraveno 145 000 korun.
Dotaci je možné čerpat na akce realizované a hrazené v období od 1. 1.
do 31. 12. 2020.
Žádosti je možné podávat výhradně prostřednictvím standardizovaných formulářů, a to osobně na podatelně úřadu nebo poštou, nebo datovou schránkou s elektronickým podpisem. Formuláře jsou k dispozici
na internetových stránkách města, případně je možné si je vyzvednout
na odboru dotací a kultury.
V podprogramu na akce je dotace určena na projekty veřejně prospěšného charakteru – podporu kulturní, sportovní a další činnosti dětí, mládeže a široké veřejnosti nebo činnosti subjektů působících na území města.
Žádat mohou právnické osoby a fyzické osoby, i podnikající, působící
na území města Hrádek nad Nisou, vyjma příspěvkových organizací
města a oddílů Sboru dobrovolných hasičů. Žadatel může podat maximálně 2 žádosti. Maximální výše dotace na první žádost je 15 000 Kč, na
druhou žádost 7 500 Kč. Dotace není určena na úhradu nákladů v souvislosti s reprezentací jednotlivců a kolektivů v zahraničí.
Oproti předchozím rokům byla zpřesněna kritéria hodnocení žádostí.
Žádosti, které nezískají ani 15 bodů z možných 60, budou vyřazeny. Žádosti, které získají od 15 do 44 bodů mohou obdržet až 80 % požadovaných prostředků, žádosti, které získají 45 a více bodů mohou obdržet
až 100 % požadované dotace.
Podprogram „na člena“ je určen na podporu členství dětí a mládeže
(do 18 let věku), příp. dospělých členů organizací zajišťujících zájmové
aktivity na území města. Požádat si mohou právnické osoby, které mají
sídlo na území města Hrádek nad Nisou a které mají stanoveny minimální členský příspěvek ve výši 10 Kč na člena. Žadatel může podat maximálně 1 žádost.
Dotace bude poskytnuta ve výši 200 Kč na člena do 18 let, v maximální výši 20 000 Kč na jednu žádost. Pokud celková alokace nebude
vyčerpána, bude zbytek finančních prostředků rozdělen poměrově mezi
žadatele a určen na podporu dospělých členů. Organizace zajišťující
zájmové aktivity musejí mít min. 80 % členské základny s bydlištěm
v Hrádku nad Nisou.
Celé znění podmínek dotačního programu, včetně seznamu povinných příloh žádosti, najdete na internetových stránkách města. Případné
nejasnosti žadatelů je možné konzultovat na odboru dotací a kultury.
Kontaktní osobou je Jana Matušková, tel.: 482 411 431, email matuskova@muhradek.cz.
Kromě dotačního programu je možné využít také individuálních
žádostí o dotaci z rozpočtu města. Podrobné informace jsou zveřejněny
na internetových stránkách města.
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Iniciativa pro záchranu nádraží v Chotyni

Obec Chotyně jedná se Správou železnic o budoucnosti budovy místního nádraží. Správa připravuje projekt na rekonstrukci objektu, jehož
součástí má být i částečná demolice budov. Proti té se staví nejen vedení
obce, ale i velká část veřejnosti. Na záchranu nádraží v Chotyni vznikl
spolek a nově i petice.
Nádraží v Chotyni je oficiálně už jenom zastávkou, personál tu není
už téměř čtvrt století. Přesto, že budova je dlouhodobě nevyužívaná,
zůstává jednou z dominant obce. Unikátní stavbu sice plánuje Správa
železnic opravit, ale jen částečně. Zachovat a opravit chce dřevěnou čekárnu, zděná část, pro kterou nemá využití, se má zbourat.
O prázdné a nevyužívané nádraží přitom už dříve projevila zájem
obec. Převod ale není podle Správy železnic možný, protože budova je
součástí provozované dopravní cesty. Starostka Jana Mlejnecká tak jedná

alespoň o pronájmu, svou klubovnu by zde například mohli mít skauti.
Osud chotyňského nádraží zatím zůstává nejistý. Oprava zchátralého
objektu je naplánovaná na letošní podzim, v současnosti se připravuje
projektová dokumentace. Autoři petice nyní apelují na Správu železnic,
aby nedopustila ani částečnou demolici unikátní budovy, a žádají její
zachování v původním rozsahu. Jejich úsilí podporuje i Liberecký kraj,
který podniká kroky k zapsání nádraží do seznamu kulturních památek.
Zdá se totiž, že je to jediná cesta, jak demolici objektu zabránit.
Pokud se i vy chcete připojit a chotyňskému nádraží vyjádřit podporu, můžete podepsat petici adresovanou nejen Správě železnic, ale
i Ministerstvu dopravy. Podpisové archy jsou k dispozici v Chotyni na
obecním úřadě nebo v Hrádku v centru Brána Trojzemí.
Věra Baumgartnerová

Oldřichovští se obávají nové výrobní haly v sousedství
Více jak tři desítky obyvatel Oldřichova využily 17. února možnost setkání se zástupci investora společnosti VGP, která plánuje vybudování
průmyslového areálu na pozemku mezi Oldřichovskou ulicí a mezinárodní silnicí I/35, hlavním tahem na Polsko. Setkání inicioval starosta
města Josef Horinka a šlo o už druhou schůzku s veřejností k této záležitosti.
Společnost VGP koupila pozemek v loňském roce. Část patřila městu
a část soukromému vlastníkovi. Pozemek se nachází v území, které je
v platném Územním plánu z roku 1998 navrženo pro průmyslovou
výstavbu. Společnost VGP není v Hrádku žádný nováčkem. Vlastní v průmyslové zóně areál, ve kterém sídlí společnost Drylock. V podobném
duchu plánuje zastavět i nově nabytý pozemek. Na místě má vyrůst hala
s příslušenstvím určená pro lehčí výrobu nebo skladovací prostory.
Nájemce bude společnost teprve hledat, není tak zatím jasné, k jakému
konkrétnímu účelu má areál sloužit.
A právě hala s příslušenstvím, která má v těsném sousedství Oldřichova vyrůst, je trnem v oku jeho obyvatelům. Oldřichovští poukazují na
předpokládaný a problematický nárůst dopravy na jediné přístupové
cestě do obce, obávají se prachu a hluku. Dalším problémem je podle
nich výška budovy, která zastíní nejblíže stojící nemovitosti a například

i intenzita osvětlení, která naopak vadí v noci.
Zástupci společnosti se na setkání snažili obavy obyvatel rozptýlit.
Představili projekt, ve kterém byly částečně zapracované připomínky
z první schůzky, a předložili argumenty, které jim brání v realizaci některých dalších opatření. Příkladem je vjezd do areálu, který je v současnosti
navržen z Oldřichovské ulice a je zdrojem hned několika výše zmíněných obav místních obyvatel. Autor projektu vysvětlil přítomným, že
takto umístěný vjezd je jediný možný, neboť sjezd ze státní silnice směrem na Polsko, kvůli dopravním předpisům a normám, vybudovat nelze.
Diskutovalo se například také o zeleném valu, který má provoz haly částečně odclonit od obytné zóny, nebo o podobě chodníku, který je součástí projektu a má přispět k bezpečnosti chodců, zejména dětí, které
tudy denně procházejí.
Přestože část přítomných odcházela ze setkání rozčarovaná, padlo
několik konstruktivních myšlenek a názorů. Zástupci společnosti VGP
přislíbili na projektu dále pracovat a hledat řešení, která budou co nejvíce vstřícná k lidem žijícím v bezprostřední blízkosti připravovaného
areálu. V současnosti se připravuje projektová dokumentace ke stavebnímu řízení. Samotná stavba má začít až v příštím roce. Další veřejná
setkání, kde se zájemci mohou s projektem seznámit, jsou v plánu.
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Cvičení Lída boduje v soutěžích

V polovině února se v tělocvičně TJ Rochlice konal 11. ročník turnaje ve
florbalu žactva. Účastnilo se ho 5 družstev, mezi kterými nechyběli ani
florbalisté ze Cvičení Lída – Hrádek, z. s. Hrálo se systémem každý s každým po dobu sedmi minut. Po ukončení turnaje proběhlo vyhlášení
výsledků, ze kterých se hrádečtí mohli radovat. Obě družstva si domů
odvezla stříbrné medaile za krásná druhá místa.
Družstvo mladšího žactva HRÁDEK FOX (ročník narození 2008 a mladší) hrálo ve složení Lukáš Popík, Filip Paseka, Matyáš Konývka, Mirka
Sabelová a Natka Fořtová.
Družstvo staršího žactva NIAGARŠTÍ BOBŘI reprezentovali Aleš Bretšnajdr, Rostislav Patočka, Martin Wawřich, Rudolf Selinka a Tomáš Beneš.
Každý účastník si odnesl sladkou odměnu a diplom pro družstvo.
Gratulujeme a přejeme další úspěchy.
Cvičení Lída, to ale není jen florbal. Děti se v hodinách zaměřují na tělesnou všestrannost. Od letošního školního roku se více věnují také gymnastice. Hned první měření sil s jinými oddíly ukázalo, že i v Hrádku
máme nadějné cvičenky. Na svůj první Gymnastický dvojboj ve sportovní gymnastice vyrazilo 7 děvčat pod vedením zkušené cvičitelky Věry

Závody v bruslení
s DDM Drak

15. února se na hrádeckém kluzišti konal další ročník oblíbených závodů
v bruslení. Tato akce se v Hrádku nad Nisou pořádá od doby, co kluziště
vzniklo. Závody jsou určené pro všechny kategorie, od dětí předškolního
věku až po dospěláky. Do letošního klání se zapojilo 30 účastníků, kteří
obsadili kategorie 1.–3. třída, 4.–6. třída, 7.–9. třída a dospělí. Za vydatného povzbuzování přítomných diváků si to rozdali ve čtyřech tradičních
disciplínách – slalomu, překážkové dráze, střelbě na branku a samozřejmě nechyběl ani závod na rychlost. Ti nejúspěšnější si odnesli medaile
a diplomy. Vítězi se ale stali všichni, kdo přišli a svými výkony na ledě
i mimo něj přispěli ke zdaru celé akce.
Akci pořádá Dům dětí a mládeže Drak ve spolupráci s TJ Orel, za podpory města Hrádek nad Nisou a vydatné pomoci dobrovolníků.
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Vyskočilové. Děvčata soutěžila v sestavách na koberci a lavičce/kladině
a ve svých kategoriích vybojovala celkem 6 medailí. Uspěla v konkurenci
více jak 70 účastníků. První ostrý závod a první úspěchy jsou nejlepší
motivací do další práce a gymnastice se na hodinách Cvičení Lída určitě
budou věnovat i dál.
Mladší žákyně 0 (2013–2012)
Emilie Strnadová 1. místo
Mladší žákyně I. (2011–2010)
Alžběta Müllerová 1. místo
Sára Zamrzlová
2. místo
Mladší žákyně II. (2009–2008)
Karolína Paseková 1. místo
Natalie Hrašnová 2. místo
Starší žákyně III. (2007–2006)
Šárka Čížová
1. místo
Své soutěže mají i nejmenší cvičenci. 13 hrádeckých dětí se zúčastnilo
koncem února v tělocvičně TJ Rochlice soutěže pro děti ve věku od 3 do
8 let. Čtyři úkoly – kop do branky, hod do bedny, hod obručí na kužel
a zdolání překážkové dráhy na čas – zvládly v konkurenci padesáti dětí
na výbornou.
Mladší žákyně I. ( 2017–2016)
Johanka Petrůjová 2. místo
Mladší žáci I. (2017–2016)
Jan Sedmidubský 1. místo
Mladší žákyně III. (2013–2012)
Emílie Strnadová 2. místo
Lída Robová

Mezinárodní tenisový turnaj
Winter Cup

Dvorce Tenisového centra Euroregionu Nisa v Hrádku nad Nisou na
přelomu ledna a února hostily další ročník Winter Cupu, neoficiálního
tenisového mistrovství Evropy hráčů do 12 let. O postup do finále se
v hrádecké kvalifikační skupině utkaly kromě českého týmu také týmy
z Andorry, Belgie, Bulharska, Gruzie, Maďarska, Lucemburku a Srbska.
Čechům se v Hrádku dlouhodobě daří a také letos tým ve složení Jan
Raštica, Matouš Čepelík a Mathias Škrlík potvrdil roli favorita a postoupil z prvního místa. Finále Winter Cupu proběhlo o dva týdny později ve
Vésce a Češi zde nakonec vybojovali 5. místo.
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tip na výlet

Zajímavé akce u našich sousedů

Část letošní zimy sice nabídla spíše jarní počasí, to pravé jaro ale přivítáme až teď, v březnu. Akce v našem okolí se tak brzy rozšíří i na ty, které
se konají pod širým nebem. Hned o prvním březnovém víkendu můžete
vyrazit do Jablonce na veletrh cestovního ruchu a naplánovat si dovolenou nejen v našem okolí. Na konci měsíce se po zimě opět otevírají
hrady a zámky a tradičně si můžete vybrat i z řady zajímavých koncertů
a divadelních představení. Tak si konec zimy a nadcházející jaro pěkně
užijte!
6.–7. březen – Eurooregion Tour – Eurocentrum Jablonec n. N.
Jubilejní 20. ročník veletrhu představí komplexní turistickou nabídku
krajů, regionů, měst a obcí České republiky i sousedních států, nabídku
cestovních a dopravních kanceláří, lázní a wellness, památek, center volnočasových aktivit a dalších subjektů z oblasti cestovního ruchu. V rámci
doprovodného programu je připravený bohatý kulturní program.
6.–8. březen – EZOFEST – Zdraví a ezoterika – Koloseum Liberec
Přednášky, meditace, sebepoznání, numerologie, výstava, poradenství
a mnoho dalšího pro všechny, kdo se zajímají o své zdraví a duchovno.
7. březen – Michal Pavlíček a Trio – Club Warehouse Liberec
Kytarový virtuóz a skladatel Michal Pavlíček vydává album autorských
písní Pošli to tam.
9. březen – Josef Dvořák – Společenský klub Chrastava
Setkání s populárním hercem Josefem Dvořákem.
14. březen – MIRAI tour 2020 – Eurocentrum Jablonec
Jarní turné představí novou desku stoupající hvězdy české hudební
scény.
20. březen – The Backwards – Městské divadlo Jablonec
Strhující výlet do hudební minulosti plné nezapomenutelných hitů pro
několik generací fanoušků Beatles. Kapela se ve svém vystoupení představí s novým projektem Beatles Solo Years. Na koncertu zazní kromě
největších hitů slavné kapely, průřez tvorbou a nejznámější songy jednotlivých členů kapely Beatles, které vznikly po rozpadu legendárního
bandu.
21. březen – Pavel Callta – Součást tour 2020 – KC 101010 Vratislavice
Po platinovém albu Momenty vydal mladý skladatel a zpěvák Pavel Callta
své druhé a nyní už zlaté autorské album Součást, jež obsahuje hity Tak
promiň, Endorfin nebo duet s Leošem Marešem Píšem si svůj sen.
25. březen – Etiketa není věda – Lidové sady Liberec
Dvouhodinová one man show mistra etikety Ladislava Špačka.
25. březen – Muzikál Trhák – Dům kultury Liberec
Po dvou úspěšných sezónách v pražském Divadle Broadway zavítá legendární hudební komedie i do Liberce. Trhák bude bavit celou rodinu,
užijete si dvouhodinové představení, neobvykle velkou výpravu a v neposlední řadě i exkluzivní hvězdné obsazení!
26. březen – Talkshow 3v1 – Eurocentrum Jablonec
Nikol Štíbrová, Veronika Arichteva a Martina Pártlová ve vlastní zábavné
talkshow s moderátorem.
.
27. březen – Monkey Business – 20 let – Eurocentrum Jablonec
Koncert v rámci turné ke kulatému výročí pop-funkové skupiny.
28.–29. březen – zahájení návštěvnické sezóny na hradech
a zámcích
Poslední březnový víkend se otevírají brány hradů a zámků. Kasteláni si
připravili nové okruhy, nové expozice a řadu akcí.
29. 3. Cykloneděle – KC 101010 Vratislavice
Akce pro všechny milovníky cyklistiky. Čeká na vás atraktivní program
plný testování kol a elektrokol, dětská dráha včetně možnosti zapůjčení
dětských kol, soutěže a další.

2. duben – Dan Bárta a Illustratosphere
Oblíbený zpěvák Dan Bárta představí páté řadové album Kráska a zvířený prach.
4.–5. duben – Velikonoční trhy – zámek Sychrov
Tradiční trhy spojené s ukázkami řemesel, prodejem tradičního zboží
a bohatým programem. Na devadesát prodejců zde bude prodávat české zboží, které se tematicky váže k velikonočním svátkům.

Tip na výlet

Věra Baumgartnerová

V březnovém tipu na výlet se podíváme do oblak. Respektive na místo,
odkud se do oblak létá. Mladou Boleslav máme spojenou především
s výrobou aut, tentokrát tam ale zamíříme za letadly. Muzeum Metoděje
Vlacha patří k největším u nás a zaujme nejen svými expozicemi, ale
i budovou, která pro jeho potřeby byla postavena. Ne nadarmo se stala
Stavbou roku 2014. To nejzajímavější na nás ale čeká uvnitř.

Letecké muzeum Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi
Letecké muzeum Metoděje Vlacha najdete u letiště Aeroklubu Mladá
Boleslav. Je pojmenováno po mladoboleslavském průkopníkovi Metoději Vlachovi, který jako první Čech sestrojil letadlo vlastní konstrukce,
poháněné automobilovým motorem, a sám na něm v roce 1912 vzlétl.
Muzeum bylo otevřeno v roce 2015 a od samého počátku budí velký
zájem. Moderní budova je mimořádným tvůrčím počinem Ing. arch. Michala Hlaváčka, který se při zrodu projektu nechal inspirovat tvarem
„neviditelného/stealth“ letadla F–117 Nighthawk. Budova návštěvníkům
umožňuje sledovat pohyb na letecké ploše z tribuny i širší okolí z vyhlídkové věže.
Muzeum je koncipováno jako živé, návštěvníci jsou doslova vtaženi
do života letadel. Můžete prožít na vlastní kůži přípravy k letu od tankování, přes údržbu, opravy až po živé starty. V muzeu je vystaveno více
než 25 letadel, která jsou většinou plně funkční. Expozice nabízí také výstavu leteckých motorů a dalších předmětů souvisejících s letectvím, jako
jsou uniformy nebo kombinézy. Pod heslem „Létat je tak snadné“ se
může každý pod dozorem pilota proletět v jednom ze dvou simulátorů
dvouplošníků s otevřenou kabinou. Nevšední zážitek přinese i simulátor
seskoku padákem a pocity kosmonautů zase zprostředkuje simulátor
přetížení.
Vznik muzea navazuje na činnost Nadačního fondu Metoděje Vlacha,
jehož posláním je přiblížit divákům historii letectví i prakticky ukazovat,
jak letadla dříve létala. Nadační fond má patnáct pilotů, kteří s letadly
nejen létají, ale pravidelně o ně pečují a udržují je v dobrém technickém stavu. Věnují se však i rekonstrukci zakoupených replik a stavbě nových letadel. Výsledky své práce prezentují na leteckých přehlídkách
a akcích.
Součástí muzea je i příjemná kavárna, která nabízí nejen posezení po
prohlídce muzea, ale také nejrůznější kulturní akce. Za klidných teplých
podvečerů můžete obdivovat stroje také na nebi. Otevřeno mají denně
od 9 do 17 hodin, v kavárně si posedíte ještě o něco déle.
Věra Baumgartnerová
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Prevence šíření onemocnění koronavirem

Nákaza novým typem koronaviru, který se do Evropy i dalších zemí rozšířil z Číny, dorazila i do České republiky. Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu, jedná se o takzvanou kapénkovou
infekci, která se přenáší vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních
a dolních dýchacích cest. Hygienici v této souvislosti připomínají opatření k prevenci šíření onemocnění, která z velké části platí i pro běžná
respirační onemocnění.

Co může udělat každý z nás
— Často si myjte ruce vodou a mýdlem, a to zejména po použití toalety,
před přípravou pokrmů a jejich konzumací, po smrkání, kašlání, kýchání, po návštěvě zdravotnického zařízení, po manipulaci s penězi,
po příchodu domů zvenku.
— Nedotýkejte se očí, nosu a úst neumytýma rukama.
— Vyhněte se úzkému kontaktu (do 2 m) s osobami, které mají příznaky
respirační infekce.
— Zůstaňte doma, pokud máte příznaky i mírné respirační infekce.
— Při příznacích respirační infekce dodržujte respirační etiketu, tj. zakrývejte si ústa a nos při kašlání a kýchání papírovým kapesníkem, který
po použití odhoďte do odpadu. Nemáte-li kapesník, použijte předloktí.
— Pokud máte teplotu, kašel a potíže s dýcháním, zůstaňte doma a telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře. Lékaři sdělte, zda jste
v posledních 14 dnech před prvními příznaky onemocnění cestoval
v oblasti s výskytem koronaviru nebo zda jste byl v kontaktu s nemocným koronavirem.
— Nejsou důkazy o tom, že by chirurgické ústenky chránily zdravé osoby
před infekcí. Roušky jsou vhodné pro osoby, které mají příznaky respirační infekce k zamezení šíření na ostatní osoby.

Nonstop infolinky Státního zdravotního ústavu ke koronaviru:

724 810 106 a 725 191 367
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Podepsali jste petici proti rozšiřování polského
hnědouhelného dolu Turów?

Petici za záchranu pitné vody v česko-polsko-německém pohraničí proti
rozšiřování polského hnědouhelného dolu Turów podepsalo dohromady 12 949 osob. Ohrožení zdrojů pitné vody v kraji a negativní dopady
těžby i provozu elektrárny, jako je znečištění ovzduší, zvýšená hladina
hluku, posuvy terénu a vypouštění skleníkových plynů, nenechávají
v klidu nejen občany, ale zejména představitele Libereckého kraje, okolních obcí a českou pobočku organizace Greenpeace, kteří petici zorganizovali.
Petice, která byla dostupná online na internetové adrese www.stopturow.cz, sesbírala celkem 9 828 podpisů. Petiční archy, které byly umístěny ve dvanácti obcích kraje na Frýdlantsku i Hrádecku a v budově
krajského úřadu Libereckého kraje, podepsalo 2 965 občanů. Dalších
58 podpisů obdržela poštou česká pobočka Greenpeace. K petici se
připojili i němečtí občané, kteří poslali celkem 98 podpisů. Petice nyní
poputuje do Bruselu. Petiční výbor Evropského parlamentu už dříve rozhodl, že se jí bude zabývat už na svém březnovém zasedání. Celé řízení
se tím urychlí. Množství nashromážděných podpisů jasně vypovídá
o tom, že obyvatelům dotčených obcí není budoucí osud našeho regionu lhostejný.
Navzdory negativnímu stanovisku české vlády v procesu posuzování
vlivů záměrů na životní prostředí (tzv. proces EIA), udělilo 21. ledna
2020 Regionální ředitelství ochrany životního prostředí ve Wroclawi
v procesu EIA k prodloužení těžby v dole Turów na dalších 24 let, tedy
do roku 2044, souhlasné rozhodnutí. Liberecký kraj, který v celé kauze
zastupuje právní kancelář Frank Bold Advokáti, i Greenpeace Česká
republika se již proti tomuto rozhodnutí odvolaly, nyní je ale odvolání
možné i pro další environmentální spolky v ČR. Zároveň s peticí k Evropskému parlamentu se Liberecký kraj i Greenpeace kvůli nevstřícnému
jednání z polské strany a kvůli porušení evropské legislativy obrací se
stížností i k Evropské komisi.

„Není možné čekat do poslední chvíle a doufat, že žádné negativní
změny v okolí dolu nenastanou. Obracíme se proto na Evropský parlament. V úterý 18. února jsme se prostřednictvím advokátní kanceláře
Frank Bold odvolali u regionálního ředitele pro ochranu životního
prostředí ve Wroclawi proti dvěma rozhodnutím, a to proti stanovisku
o environmentálním povolení těžby a také proti rozhodnutí o okamžité
vykonatelnosti. Splnili jsme lhůtu, která platí v Polsku a jež byla právě do
18. února. Nechceme riskovat, že by v termínu do 17. března 2020, která
platí pro české území a kde se mohou vyjadřovat především neziskové
organizace chránící životního prostředí, nebyly námitky Libereckého
kraje brány v potaz. Věříme, že příslušný odvolací orgán k našim námitkám přihlédne. Jsme velmi rádi za podporu všech, kterým není budoucnost tamních občanů a stav území sousedícího s dolem lhostejná. Vážím
si podpory české vlády a ministerstva životního prostředí,“ řekl hejtman
Libereckého kraje Martin Půta.
Liberecký kraj požaduje záruky a kompenzace za případné škody,
které rozšíření těžby v dole způsobí na Frýdlantsku a Hrádecku. Vedle
požadavků na dodržování limitů hlučnosti a prašnosti či sledování
pohybu podloží požaduje kraj zejména náhrady v případě ztráty vodních zdrojů na vlastním území.
Ztráta vody může postihnout až 30 000 lidí, další těžba a spalování
uhlí v Turówě znečistí vzduch, bude obtěžovat okolí hlukem a prohloubí klimatickou krizi. Spolu se zástupci místních obyvatel a kraje budeme
mluvit o těchto problémech s členy Evropského parlamentu při předání
podpisů. Nadále podnikáme všechny kroky, abychom plánovanému rozšíření dolu zabránili, nově jsme se například zapojili do procesu povolování nového bloku elektrárny, kterou důl Turów krmí uhlím,“ uzavírá
Nikol Krejčová, koordinátorka uhelné kampaně Greenpeace.
Tisková zpráva Libereckého kraje
Filip Trdla

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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