roãník 29, ãíslo
duben 2020

Milí čtenáři
HRÁDECKA,
dubnové číslo našeho zpravodaje vychází v mimořádné době. V době,
kdy nic není jako obvykle, kdy jsme si
všichni museli zvyknout na nejrůznější
omezení a přizpůsobit se situaci, na
kterou jsme nebyli připraveni. V jiných
letech bychom touto dobou psali
o pozvánkách na kulturní akce nebo
reportáže z akcí sportovních. I přesto,
že tyto aktivity jsou prozatím pozastavené, ve městě život neutichl. Proto
jsme se i my snažili nabídnout vám
zajímavé informace. Dočtete se tak
například o investičních akcích, které
pokračují na mnoha místech ve městě,
přečtete si rozhovor s p. Mayerem –
držitelem Ceny Města, nebo o tom, jak
Městská policie hodnotí uplynulý rok.
Berme tento čas jako příležitost uvědomit si, co je v životě důležité a na čem
skutečně záleží. Věřme tomu, že až
všechno skončí a život se vrátí do normálu, budeme silnější a pokornější.
Přejeme hezké jarní dny a mnoho pozitivní energie koronaviru navzdory.
Věra Baumgartnerová
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Na obyvatele našeho města jsem
právem hrdý

Vážení obyvatelé Hrádku nad Nisou,
když jsme před několika měsíci sledovali šíření nového typu coronaviru v Číně, tak si asi nikdo z nás
nedokázal představit, že se epidemie bude brzy týkat i nás a jak moc zasáhne do našich životů. Bylo
potřeba rychle přijmout celou řadu opatření, která nás nějak omezují, ať už jde o uzavřené obchody
a provozovny různých služeb, rušení kulturních a sportovních akcí nebo omezení volného pohybu.
Uplynulo sotva několik týdnů, ale už teď si myslím, že i když jsme zkraje nebyli úplně připraveni,
dokázali jsme se semknout, pomáhat si navzájem a věci nyní fungují. Píšu to hlavně proto, aby někdo
nepropadal špatné náladě, nebo dokonce zoufalství. Zachovejme klid a rozvahu. Tak, jak s každým
nařízením vlády vznikala panika a nejistota, dostáváme se nyní do fáze, kdy se život postupně bude
vracet do normálu. Pevně tomu věřím.
Chtěl bych obyvatele našeho města pochválit a poděkovat za jejich přístup k této mimořádné
situaci. V poměrně krátké době se nám už podruhé ukázalo, že když jde do tuhého, dokážeme
v Hrádku spolupracovat, pomáhat si. Je to deset let, co se Hrádkem prohnala ničivá povodeň. Díky
spoustě dobrovolníků, velké vlně solidarity a mimořádnému úsilí jsme dali naše město poměrně rychle
dohromady. Ve dnech po povodni jsme dokázali pomoci těm, kteří situaci z nejrůznějších důvodů nemohli zvládnout sami. Jsem opět pyšný na obyvatele našeho města, kteří okamžitě přiložili ruku k dílu.
Desítky švadlen, šijících roušky nejen pro místní, ale i pro zaměstnance Krajské nemocnice Liberec
nebo poskytovatele sociálních služeb. Členky Ostrova života, které bleskově oživily prostory v Schubertově vile a začaly s šitím a distribucí roušek. Dobrovolníci, rozvážející nákupy a obědy těm, kteří to
potřebují. A tím výčet zdaleka nekončí.
Hrdý jsem i na hrádecké firmy a živnostníky. Řada z nich nám poskytla nedostatkové ochranné
pomůcky, které jsme obratem rozdělovali mezi ty, kteří fungují, jak se říká, v první linii. Jiní se zapojili
do jejcih výroby, ať už je to Drylock, kde se řežou nanofiltry do roušek, nebo třeba ZŠ Lidická, kde se
v robotické učebně tisknou na 3D tiskárnách nástavce k filtrům.
Nyní nemohu jmenovat všechny, kteří by si to zasloužili, ale mohu slíbit, že velké poděkování nachystáme do příštího čísla HRÁDECKA. Věřím, že to už bude situace mnohem klidnější.
Váš starosta Josef Horinka

V dubnovém čísle:
—
—
—
—
—
—
—

Nouzový stav ve městě
Investiční akce pokračují
Nové učebny ve školách
Proměna Schubertovy vily
Rozhovor s L. Mayerem
Roušky pro Hrádek
Městská policie v roce 2019

Příloha: Žitava – V divokém
20. století

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 květnového čísla je 24. 4. 2020.
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 04. 05. 2020.
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lnformace z radnice

Usnesení rady města

8. schůze rady města
Rada města na svém 8. zasedání, konaném dne 4. března 2020, mimo
jiné:
— schválila změnu rozpočtu č. 2. Rozpočet města 2020, po změně má
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
— schválila přijetí finančního daru ve výši 60 000 Kč z programu „Krása
vody“ Nadačního fondu Severočeská voda, na pořádání Hrádeckých
slavností a Bartolomějské pouti 2020
— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města Sportovnímu oddílu
Goodway, z. s., Liberec V – Kristiánov, ve výši 30 000 Kč na realizaci
jubilejního 19. ročníku tradičního mezinárodního horského MTB marathónu Bike babí léto dne 22. 8. 2020
— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města Základní organizaci
Českého zahrádkářského svazu Hrádek nad Nisou, ve výši 13 000 Kč
na provedení třetí fáze rekonstrukce klubovny
— vzala na vědomí prázdninový provoz Mateřských škol v Hrádku nad
Nisou, který bude zajištěn tak, že od 1. 7. 2020 do 31. 7. 2020 bude
v provozu MŠ Oldřichovská a od 3. 8. 2020 do 21. 8. 2020 bude
v provozu MŠ Liberecká. Ostatní MŠ budou v době od 1. 7. 2020 do
21. 8. 2020 uzavřené
— schválila poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč Domovu
U Spasitele, středisko Husitské diakonie, Frýdlant, na poskytování služeb a na činnosti související
— schválila vypsání veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním
řízení pro výběr dodavatele na akci s názvem „Komunitní centrum
SENÍK, Hrádek nad Nisou“
— schválila změnu Interního předpisu města Hrádek nad Nisou týkajícího se postupů pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
s účinností od 4. 3. 2020
— schválila uzavření smlouvy o společném zadání veřejné zakázky
a spolupráci při realizaci stavební akce „Silnice III/2716 Hrádek nad
Nisou, ul. Liberecká – Oprava komunikace a výstavba chodníku
ul. Liberecká, Hrádek nad Nisou“ a zároveň schválila vypsání veřejné
zakázky na zmíněnou akci
— schválila uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání veřejných zakázek na zajištění činnosti technického dozoru investora a zajištění
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při
realizaci stavební akce „Silnice III/2716 Hrádek nad Nisou, ul. Liberecká – Oprava komunikace a výstavba chodníku ul. Liberecká,
Hrádek nad Nisou“ a zároveň schválila vypsání veřejných zakázek
v dynamickém nákupním systému na zmíněnou akci
— schválila zadání veřejné zakázky na prodloužení chodníku na Horním sídlišti na p. p. č. 372, společnosti BASLET, s. r. o., Chotyně na
provedení stavebních prací za cenu 117 186 Kč vč. DPH
— schválila vypsání veřejné zakázky v zjednodušeném podlimitním
řízení na akci s názvem „Snížení energetické náročnosti KD Beseda
v Hrádku nad Nisou“
— schválila uzavření Smlouvy o dílo s vítězným uchazečem – společností Kollert elektro, s. r. o., Liberec – na realizaci zakázky „Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Sadová – Hrádek nad Nisou“, za cenu
154 093,50 Kč včetně DPH
— souhlasila, na základě dokladů žádosti podané Sousedským spolkem
Uhelná, z. s., s navrhovaným projektem obnovy meze s výsadbou
dřevin na Uhelné (na pozemku p. č. 2926 k. ú. Václavice u Hrádku
nad Nisou ve vlastnictví města) spočívající ve výsadbě dřevin za účelem udržení a zlepšování dochovaných přírodních i kulturních hodnot krajiny, přičemž tento souhlas se vydává pro potřebu doložení
dokladů za účelem splnění podmínek poskytovatele dotace MZP –
Výzva v rámci Programu péče o krajinu pro rok 2020
— nemá námitek z titulu účastníka územního řízení ke stavebnímu záměru „VGP Park Hrádek nad Nisou 2, hala H6 na pozemku p. č. 354/1,
354/2, 354/7, 354/10 k. ú. Oldřichov na Hranicích“ žadatele společnosti VGP Park Hrádek nad Nisou 2, a. s., Jenišovice u Jablonce nad
Nisou, kdy záměr je v souladu s územním plánem obce, nemá negativní vliv na majetek města a zahrnuje opatření k omezení dopadu
stavby a budoucího provozu pro sousedící okrajovou část obce

z radnice
— schválila pronájem nebytových prostor – sauny (masáže, kosmetika)
v areálu Sokolovny za následujících podmínek, měsíční nájem:
1 000 Kč bez DPH, měsíční zálohy energií (elektřina, studená voda,
teplá voda, topení: 7 000 Kč, doba trvání: 1 rok s možností prolongace
— schválila zveřejnění pronájmu nebytových prostor (bývalá optika)
v č. p. 733, Žitavská, Hrádek n. N. o výměře 46,94 m2, za následujících
podmínek: formou obálkové metody, min. měsíční nájem: 6 080 Kč
bez DPH, měsíční zálohy energií: osvětlení, studená a teplá voda, teplo
ve výši 2 260Kč, doba trvání nájmu 1 rok s možností prolongace.
9. schůze rady města
Rada města na svém 9. zasedání, konaném dne 18. března 2020, mimo
jiné:
— schválila čerpání investičního fondu organizace Základní škola T. G. Masaryka, v celkové maximální výši 8 300 Kč na úhradu dodavatelské
faktury za instalaci docházkového systému IKOS CZ
— schválila vydávání permanentních vstupenek do rekreačního areálu
Kristýna poplatníkům místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, na základě předložení potvrzení o zaplacení poplatku
za odpad nejpozději do 30. 9. 2020 a současně předložení potvrzení
o bezdlužnosti poplatníka vůči městu Hrádku nad Nisou
— souhlasila s podanými žádostmi o dotaci do Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu: 1.1 – Podpora jednotek požární ochrany
obcí Libereckého kraje na projekty:
a) Obnova osobních ochranných prostředků požární ochrany pro
JSDHO Hrádek nad Nisou, o celkových výdajích ve výši 93 289 Kč,
požadované dotaci ve výši 46 645 Kč (50 %) a vlastním podílu ve
výši 46 644 Kč (50 %)
b) Výměna vrat garáží hasičské zbrojnice v Hrádku nad Nisou –
II. etapa, o celkových výdajích ve výši 376 942 Kč, požadované dotaci 188 471 Kč (50 %) a vlastním podílu ve výši 188 471 Kč (50 %).
— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli p. Kalfeřtovi ve
výši 10 000 Kč na úhradu nákladů spojených se sportovní činností
pro rok 2020 – motorsport, enduro
— souhlasila s podanou žádostí o dotaci na projekt „Geopark Hrádek
nad Nisou – Jasna Góra“ do Programu Interreg V-A Česká republika –
Polsko, v rámci Fondu mikroprojektů Nisa-Nysa, o celkových výdajích
ve výši 1 499 609,50 Kč, požadované dotaci ve výši 750 000 Kč, vlastním podílu ve výši 749 609,50 Kč
— souhlasila s podanou žádostí o dotaci na projekt „Od školky bez hranic – sport, kultura, ekologie – Hrádek nad Nisou“ do Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, v rámci Fondu mikroprojektů
Nisa-Nysa, o celkových výdajích ve výši 211 489,50 Kč, požadované
dotaci ve výši 179 766 Kč, vlastním podílu ve výši 31 723,50 Kč
— doporučila zastupitelstvu města sloučit příspěvkové organizace, a to
Základní školu T. G. Masaryka a Základní školu Lidická, s účinností
dnem 1. 8. 2020, s tím, že jako přejímající organizaci doporučuje
Základní školu Lidická, na kterou plně přejde majetek, práva a závazky Základní školy T. G. Masaryka
— schválila dodavatele stavby „Odstavná plocha pro OA u č. p. 321“,
resp. schválila nejvhodnější nabídku společnosti SKJ, s. r. o., Hrádek
nad Nisou, za celkovou cenu 1 100 203 Kč
— schválila přidělení zakázky na dodávku elektro vybavení do malé zasedací místnosti v objektu MÚ společnosti ART Vision, spol. s r. o., Liberec, za nabídkovou cenu 377 115,86 Kč vč. DPH
— schválila přidělení zakázky na vyhotovení projektové dokumentace
pro výběr zhotovitele vedené pod názvem „Azyl demolice opěr. zdí
a HTÚ Azyl – Hradební“ firmě Projektový ateliér DAVID, s. r. o., Liberec 14, za nabídkovou 111 925 Kč včetně DPH
— schválila přidělení zakázky na elektroinstalační práce v MŠ Oldřichovská 462, firmě Říha a Bureš, spol. s r. o., Liberec, za nabídkovou
cenu 119 564,94 Kč s DPH
— souhlasila s realizací projektu: „Tvorba mokřadních biotopů k. ú.
Loučná“ za účelem vybudování dvou propojených tůní a mokřadů
s cílem zadržení vody v krajině a zajištění prostředí pro přežití vodních živočichů v období dlouho trvajícího sucha na pozemcích ve
vlastnictví města.
3. řádné zasedání Zastupitelstva města, které se mělo konat
25. března 2020, bylo zrušeno a po dobu nouzového stavu
vyhlášeného Vládou ČR prozatím nebude svoláváno.

z radnice

Neklid na uzavřených
hranicích

Na základě opatření souvisejících s nouzovým stavem platí v současnosti
zákaz vycestování z území České republiky a zákaz vstupu na území
České republiky pro všechny cizince. Osobám, které tento zákaz poruší,
hrozí sankce. V době nouzového stavu mohou být skutečně vysoké.
Přesto v našem regionu existují signály, že se někteří jednotlivci snaží
uvedená ustanovení porušovat.
Podle velitelky Městské policie v Hrádku nad Nisou Ivy Krňákové jsou
i městští strážníci připravení předat státní policii k řešení osoby, které se
nelegálně pokusí nebo překročí státní hranici. Česká republika se snaží
co nejvíce zpomalit postup epidemie. Pohyb osob mezi Hrádkem nad
Nisou a sousední Žitavou, kde byl již výskyt koronaviru potvrzen, není
v současné době žádoucí.
Podle očitých svědků není situace klidnější ani na hranicích s Polskem.
K incidentům dochází například v Oldřichově na Hranicích. Toto místo
je často zmiňováno v souvislosti s pašováním drog. V prostoru státní hranice České republiky s Polskou republikou aktuálně působí, v souvislosti
s dohledem nad dodržováním mimořádných opatření nouzového stavu,
nejen síly a prostředky Policie České republiky, ale také jednotky Celní
správy a Armády České republiky. Podle vyjádření tiskového mluvčího
Krajského ředitelství Policie Libereckého kraje por. Bc. Vojtěcha Robovského, zde zaznamenali už více než desítku porušení krizového zákona.
Policisté zároveň vyzývají obyvatele, aby, pokud mají informace
o porušování zákona nebo protiprávní činnosti, ať se jedná o drogovou
problematiku, přechody hranice v době nouzového stavu, porušování
krizového zákona apod., aby kontaktovali služebnu obvodního oddělení
nebo linku 158. Aktivity Policie ČR i ostatních bezpečnostních složek jsou
v Hrádku nad Nisou od vyhlášení nouzového stavu nepřehlédnutelné.
Jejich podpora je v této nelehké době v zájmu nás všech.

4. ãíslo,
duben 2020

Sedm bytů na místě
starého kina
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V ulici 1. máje v budově bývalého kina se čile staví. Před průčelím stojí
lešení, takže zde panují jistá omezení pro chodce. Buduje se ale i uvnitř.
Sedm nových bytových jednotek tzv. sociálního bydlení bude připraveno k nastěhování na podzim letošního roku. Město tak získá nejen
tolik potřebné byty, ale vyřeší letitý problém s nevyužívaným a chátrajícím objektem bývalého kina.
Sociální bydlení zahrnuje celou škálu různých skupin obyvatel od
seniorů, matek samoživitelek, mladých rodin až po sociálně vyloučené
skupiny. Byty budou mít omezenou výměru i regulované nájemné.
Město takový druh bydlení potřebuje. Zvýší tím dostupnost bydlení pro
domácnosti, které jsou nyní bez domova a v nejistých či nevyhovujících
podmínkách.
V místech, kde stál sál bývalého kina, bude podle projektu plocha
s parkovacími místy, kterých se v této lokalitě nedostává. Počítá se i se
zelení a plochou pro kontejnery na tříděný odpad.
Jak se stává u podobných staveb ve městě zvykem, podoba domu
bude citlivě upravena do stylu odpovídající době jeho vzniku, se zachováním původní tváře, včetně fasády a rozvržení oken.
Na projekt Sociální bydlení – Hrádek nad Nisou (CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0008795) poskytne dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj z Integrovaného regionálního operačního programu. Pro realizaci stavby byl
v rámci veřejné soutěže vybrán dodavatel, kterým se stala firma Pozemní
stavitelství, s. r. o., Liberec, která nabídla cenu 21 788 704,89 Kč vč. DPH.
Vít Štrupl

Roman Sedláček

Městský úřad v době nouzového stavu

V souvislosti s šířícím se onemocněním novým typem koronaviru, a na
základě vyhlášení nouzového stavu, přijal i Městský úřad v Hrádku nad
Nisou nutná opatření. Cílem je omezit pohyb osob v budově radnice
a eliminovat tak riziko šíření případné nákazy. Město Hrádek nad Nisou
se (na rozdíl od mnoha jiných měst) rozhodlo nechat, v rozsahu stanoveném Vládou ČR, úřad otevřený a poskytovat občanům své služby.
Úředníci dál pracují na svých odborech. Přítomná na radnici je v tuto
chvíli zhruba polovina zaměstnanců. Protože pracovníci Městského
úřadu pracují v týmech, je zajištěna zastupitelnost nebo zajištění relevantních informací. Komunikovat s nimi lze telefonicky, či e-mailem.
Do budovy radnice je umožněn vstup pouze v nejnutnějších případech
a v přísně regulovaném režimu, včetně nutnosti prokázat totožnost.

Městský úřad má otevřeno v pondělí 8–11 hod a ve středu 13–16 hod.
Otevírací doba je stanovena pro VYŘÍZENÍ POUZE NUTNÝCH
ÚŘEDNÍCH PŘÍPADŮ, a to po telefonické domluvě s konkrétním
úředníkem.
Veškerá podání lze Městskému úřadu podávat dálkově, poštou, e-mailem (s elektronickým podpisem) nebo prostřednictvím datové schránky.
Telefon na úřad: 482 411 411 – ústředna/podatelna, odkud budete
přepojeni

E-mail pro obecné dotazy: mestohradek@muhradek.cz
Elektronická podatelna: podatelna@muhradek.cz
ID datové schránky: 4tkbw8g
Prodloužení termínů plateb poplatků
V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem v České republice město
Hrádek nad Nisou také prodloužilo dobu splatnosti těchto poplatků:
• poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
• poplatku ze psů
• poplatku z pobytu
• poplatku za užívání veřejného prostranství
Výše uvedené poplatky s platností od 16. 3. 2020 do 30. 6. 2020 mohou být hrazeny až do 30. 9. 2020. Město nebude vyměřovat žádné
sankce za pozdní úhradu.
Permanentky na Kristýnu budou vydávány všem poplatníkům, kteří
uhradí místní poplatek za odpad i po datu 31. 5. 2020 a vydávány
budou nejdříve od 1. 6. 2020.
Město dále upozorňuje na to, že platby poplatků nejsou nezbytně
nutným úředním vyřízením. Platbu lze provést bezhotovostně převodem z účtu. Variabilní symbol sdělí paní Schneiderová e-mailem
schneiderova@muhradek.cz, nebo na tel. 482 411 453.
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Nové učebny ve školách otevírají nové
možnosti výuky

Ve čtvrtek 5. března byla slavnostně otevřena nová robotická učebna
v Základní škole Lidická. Prostory učebny vznikly ve zcela nové nástavbě
nad šatnami. Prosvětlené učebně dominují velká okna se zajímavými
pohledy na město. Hlavně zde ale najdete různé stavebnice, 3D tiskárny,
atypický nábytek rozmístěný v celém prostoru učebny. A v den otevření
učebny také spoustu dětí, rodičů a učitelů, kteří přišli na den otevřených
dveří. Jen pár dnů poté byla škola pro žáky uzavřena.
3D tiskárny ale nezahálejí, škola se totiž zapojila nejdříve do tisku pomůcek pro šití šňůrek k rouškám a hned poté k tisku nástavců k filtrům,
které se následně napojí na potápěčské masky. Vznikne tak pomůcka
pro zdravotníky s vyšším stupněm ochrany než poskytuje respirátor
FFP3. Kontakt škola získala z Technické univerzity v Liberci. Nástavce
jsou centrálně dopravovány na ČVUT do Prahy a následně po kompletaci s maskami dodávány do konkrétních zdravotnických zařízení.
Nová robotická učebna se stala běžnou součástí života školy. Výukou
robotiky procházejí všichni žáci šesté třídy, kteří pracují hlavně s několika druhy stavebnic. Sedmáci se zase učí navrhovat modely, které následně tisknou na 3D tiskárnách.
V nástavbě jsou také dvě zcela nové jazykové učebny. Jedna je vybavená pro česko-německou spolupráci na prvním stupni školy, druhá systémem Robotel, který umožňuje žákům komunikovat individuálně nebo
ve skupinách s učitelem i mezi sebou. Učitel tak může sledovat práci jednotlivců i skupin a podle potřeb žáků upravovat výuku.
Další novou učebnou v ZŠ Lidická je učebna chemie a fyziky, vybavená
elektrickými rozvody, datovými zásuvkami, wi-fi, netbooky a soupravami s řadou měřících čidel a další jazyková učebna. Přibyl také výtah
mezi podlažími.

Nová jazyková učebna se sdílením zvuku a obrazu vznikla i na
ZŠ T. G. Masaryka. Ve škole je v původní budově i přístavbě výtah, který
umožňuje bezbariérový pohyb mezi patry. Celá učební část přístavby
prošla kompletní rekonstrukcí rozvodů. Kompletně se podařilo zrekonstruovat také šatny v budově přístavby, která slouží prvnímu stupni školy.
Rekonstrukce a vybudování nových učeben ve školách probíhalo
v rámci tří projektů, podpořených z Integrovaného regionálního operačního programu:
– ZŠ T. G. M. Hrádek nad Nisou – Jazyková laboratoř, práce se zvukem
a sdílením obrazu,
– Nástavba odborných učeben – ZŠ Lidická v Hrádku nad Nisou,
– Rekonstrukce učeben pro výuku Aj a přírodních věd na ZŠ Lidická
v Hrádku nad Nisou.
Vít Štrupl

Zápisy předškoláků do
prvních tříd
Situace kolem koronaviru ovlivnila také zápisy předškoláků do 1. tříd základních škol. Ty se letos budou konat v řádném termínu, tedy v období
od 1. do 30. dubna, ale bez přítomnosti dětí. K zápisu do 1. tříd by letos
měly jít všechny děti, které se narodily od 1. září 2013 do 31. srpna 2014.
Rodiče musí žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce doručit vybrané škole písemně. A to jedním z těchto způsobů:
– do datové schránky školy
– e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat pouze
prostý mail)
– poštou
– osobní podání.

ZŠ Lidická
ředitel Mgr. Jaroslav Poláček,
tel: 482 723 402, e-mail: info@zslid.cz, ID DS: 2ujmper

ZŠ T. G. M.
ředitelka Mgr. Edita Poláčková,
tel: 482 317 980, e-mail: info@skolahradek.cz, ID DS: 7xpmtae

ZŠ Donín
ředitel Mgr. O. Hampl
tel: 728 412 531, e-mail: zs.donin@seznam.cz, ID DS: t22mmpm

ZŠ Loučná
ředitelka Mgr. Božena Látová
tel: 482 723 157, e-mail: zvs.hradek@tiscali.cz, ID DS: yf3mrgy
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Prvního prezidenta připomíná
busta před školou

Základní škola, které se v Hrádku říká „u pošty“, nese oficiálně jméno
prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. V pátek 6. března
byla před hlavní budovou školy slavnostně odhalena busta T. G. Masaryka. Slavnostního aktu se zúčastnili kromě žáků a učitelů školy také
starosta města Josef Horinka a místostarosta Pavel Farský a zástupci Československé obce legionářské. Poděkování za trvalé připomenutí odkazu
T. G. Masaryka patří právě Československé obci legionářské, která bustu
věnovala.

Knihovna bude v omezeném
režimu knihy půjčovat
Chceme vyjít vstříc čtenářům, kteří by si rádi půjčili nové knihy. Městská
knihovna musí být zatím uzavřená, proto jsme připravili náhradní variantu.
Čtenáři, kteří mají přístup k internetu, si mohou objednat knihy s pomocí online katalogu. Vybrané tituly připravíme a v čase, který domluvíme,
přivezeme až domů. Zároveň odebereme k vrácení již přečtené tituly.
Čtenářům, kteří přístup k internetu nemají, nabízíme zapůjčení ve
„výdejním okénku“ v Bráně Trojzemí. „Výdejní okénko“ bude fungovat
v ponděí od 14 do 16 hodin a ve středu od 9 do 11 hodin. Budeme se
snažit vám vyjít vstříc. Protože čtenáře nemůžeme pustit do knihovny,
bylo by dobré, aby měli rozmyšlené, jaké tituly si chtějí vypůjčit. Už proto
upřednostňujeme půjčování přes online katalog.
Upozorňujeme, že knihy budou po vrácení z bezpečnostních důvodů
uloženy několik dní v „karanténě“.
Všechny čtenáře pak chceme ujsitit že stávající výpůjčky jsou automaticky prodlouženy do doby, než bude knihovna opět otevřena.
-vš-
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Zcela nové zkušenosti získávají v těchto dnech učitelé, žáci i jejich rodiče
při výuce „na dálku“. Ve všech možných mediích se o ní píše a mluví
obecně dost a tak jsme se rozhodli vám přiblížit, jak to chodí konkrétně
v hrádeckých školách.
Co možná někoho překvapí, je to, že až na skutečně pár výjimek se do
výuky zapojili všichni žáci. Ředitelé škol se shodují, že v některých případech musejí více telefonovat s rodiči nebo jinak kontrolovat, ale většinou
je jejich naléhání úspěšné. V některých případech vyšli vstříc a zapůjčili
dětem domů tablety nebo notebooky. Dá se ale říci, že chytrý telefon má
dnes skoro každý, takže když výuka nemůže fungovat přes počítač, probíhá alespoň přes sociální sítě nebo formou zadávání úkolů pomocí SMS.
V ZŠ Donín se hlavně pro žáky první třídy vydávají výukové materiály
i v tištěné formě. Stejně tak paní ředitelka Božena Látová ze ZŠ Loučná
potvrzuje, že základem jsou pracovní materiály, které si rodiče vyzvednou, doma s dětmi vypracují a následně odevzdají ke kontrole. Například
paní ředitelka ale vede výuku českého jazyka pomocí chytrých telefonů
a videa v domluvené době, kdy se s celou třídou u telefonů sejdou.
V ZŠ Lidická a v ZŠ T. G. Masaryka probíhá výuka hlavně s využitím
nástroje Microsoft Teams, který umožňuje snadno zadávat úkoly, vytvářet testy, kvízy, zpřístupňovat výukové materiály a také poskytovat zpětnou vazbu. Nástroj Teams funguje i na mobilních telefonech. Kdo tedy
nemá počítač, využívá svůj telefon.
„Malé děti z první třídy si vyzvedly písanky, paní učitelka jim zadává
práci a termín odevzdání a děti hotové zase přinesou do školy,“ potvrzuje paní ředitelka Poláčková ze ZŠ T. G. Masaryka nutnost zvážit, jaké
nástroje využívat.
„Pro 1. stupeň jsme měli koupené interaktivní učebnice Nové školy
k tabulím a děti s nimi umí pracovat ze školy, takže na nich nyní pracují
doma,“ říká ředitel ZŠ Lidická Jaroslav Poláček. „A už je začal využívat
i 2. stupeň,“ dodává. Jaroslav Poláček ale zmiňuje ještě jednu důležitou
věc: dětem začíná chybět setkávání a komunikace mezi vrstevníky. Všichni
třídní učitelé proto mají začít dělat chaty nebo videokonference s dětmi.
Pan ředitel Ondřej Hampl ze ZŠ Donín zase potvrzuje to, co říkají i ostatní ředitelé: „Je určitá skupina dětí, která nepracuje. Jenže jsou to většinou děti, které nic nedělaly ani v běžné výuce.“ Je asi jasné, že poměrně
náročný bude návrat do škol. Změna režimu, ale také rozdílná úroveň
toho, jak děti pracovaly doma, bude jistě potřebovat nějaké překlenovací
období. A vypadá to, že hlavní prázdniny přijdou jen krátce poté.
Třídní učitelé jsou připraveni řešit i technické problémy, které vyvstávají při online výuce. Pokud dětem něco nefunguje, obrací se právě na
ně a hledá se řešení.
Uzavření škol je zcela novou situací, ale také příležitostí poznat hodně
nového. Určitě bylo potřeba zvážit rozsah zadávaných úkolů a také jejich
pestrost, aby je děti byly schopné plnit. Všichni ředitelé se také shodují,
že i pro některé učitele byla nová situace výzvou zvládnout moderní techniku.
Vít Štrupl
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Práce na Kristýně běží dál

Jaká bude letošní sezona na Kristýně, zatím těžko odhadovat. Optimisticky ale všichni věříme, že omezení plynoucí ze stávající pandemie budou postupně uvolňována a bude možné využít jak potenciál krásného
okolí jezera, tak restaurací i ubytování v rekreačním areálu.
Každopádně, práce na nových molech a úpravě pláží pokračují podle
harmonogramu. Ostatně možnost volného pobytu v přírodě řada lidí
využívá právě k procházce v okolí Kristýny, a tak může sledovat, jaké proměny v areálu mimo hlavní sezonu proběhly. Kromě nových mol a právě
dokončovaných „teras“ pod plavčickou chatou už byla dokončena nová
cesta pod barem Panorama.
Bohužel je prakticky jisté, že se letos neuskuteční ani každoroční slavnostní Odemykání Kristýny. Tedy ne v rozsahu let předešlých. Nicméně,
samotné odemčení spojené s koupelí a otočením symbolickým klíčem si
dle slov starosty města Josefa Horinky pravděpodobně ujít nenecháme.
Vít Štrupl

Práce na Liberecké pokračují
podle harmonogramu
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu na Liberecké ulici pokračují tak, jak
bylo naplánováno. Znamená to, že se zde již několikrát změnila dopravní situace. A změna to určitě není poslední, protože tak, jak se stavba
bude posouvat, bude se měnit i průjezd ulicemi v celé lokalitě. „Ideální
by bylo jezdit podle aktuálního dopravního značení a hlavně ho respektovat, tedy dodržovat jednosměrný provoz, zákazy vjezdu a další omezení,“ odpovídá starosta města Josef Horinka na otázku, kudy jezdit. Sice
to vypadá jako samozřejmost, ale realita je bohužel jiná.
Původně měla být Liberecká ulice zavřená celá po dobu stavby. „Po
nelehké dohodě na různých místech jsme hledali a našli kompromis,
který se ovšem mění podle postupující stavby. Takže je to občas kličkovaná, ale věřte, že i tak ve váš prospěch,“ dodává starosta města. Je tedy
potřeba dodržovat dopravní značení a určitě věnovat zvýšenou pozornost dění v úzkých ulicích, pokud musíte autem lokalitou projet.
K zatím poslední změně došlo od pondělí 30. března, kdy se stavba
přesunula do úseku od restaurace U Sudu po křižovatku s ulicí Polní
a odbočky k Albertu. Nyní tedy auta jezdí směrem dolů sídlištěm kolem
restaurace U Sudu, směrem nahoru souběžnou ulicí podél tzv. vulkánského paneláku, kde je dočasně veden provoz v opačném směru, než je
běžné.
Alespoň částečná úleva od provozu nyní nastala v ulici Zahradní.
Aktuálně je otevřen obousměrně úsek Liberecké ulice od železničního
přejezdu po prodejnu Max Elektro, lze tudy jet do sídliště i do prodejny
Albert nebo k čerpacím stanicím a hřbitovu. Jednosměrně shora lze projet od samoobsluhy na sídlišti až k železničnímu přejezdu.
-vš-

Azyl dostane novou střechu
V minulých letech město v několika krocích rekonstruovalo objekt
DK Beseda. Loňská výměna oken a nová fasáda byly poslední etapou
rekonstrukce objektu zvenčí. Obnova maleb na fasádě pak příslovečnou
třešničkou na dortu.
Městu se každým rokem podařilo získat na památkově chráněný objekt Besedy finanční podporu od Ministerstva kultury a od Libereckého
kraje. Letos v podobném duchu začne rekonstrukce střešní krytiny Azylu,
tedy č. p. 67, které slouží k bydlení. S již získanou dotací 200 000 Kč od
Ministerstva kultury z programu regenerace městských památkových
zón proběhne 1. etapa rekonstrukce, při které stávající umělý šindel nahradí přírodní břidlice, v této etapě až po římsu. V dalších etapách bude
pokračovat rekonstrukce střechy a výměna oken. Stejně jako u Besedy
bude město usilovat o podporu z Grantového programu Libereckého
kraje, případně o navýšení dotace z Ministerstva kultury.
Po mnoha letech se začne pracovat i na sanaci sousedního objektu
Azylu, tedy torza č. p. 66. Památková ochrana z něj již byla sejmuta.
Počítá se s tím, že zdivo bude odstraněno, cenné kamenické prvky
uschovány a plánováno je provedení archeologického průzkumu. Lokalita tak bude připravena pro další výstavbu, o jejíž podobě se stále vede
diskuze.
-vš-

Člověk v tísni, o. p. s., nabízí na HRÁDECKU bezplatně služby
SOCIÁLNÍHO a DLUHOVÉHO PORADENSTVÍ.
Vzhledem k rozšíření onemocnění COVID 19 na území
České republiky omezujeme do odvolání kontaktní hodiny na adrese:
Václavská 471, Hrádek nad Nisou.

Pracovníci jsou zájemcům o služby k dispozici
ke konzultacím na telefonu od pondělí do pátku
v čase 9:00–17:00.
Jana Průšková – 778 442 539 – DLUHOVÉ PORADENSTVÍ
Vilma Lipčejová – 778 700 242 – SOCIÁLNÍ PRÁCE
Kontaktní údaje: Člověk v tísni, o. p. s. – pobočka Liberec
Tatranská 597, 460 07 Liberec III – Jeřáb, tel.: 731 690 480
www.clovekvtisni.cz, Facebook: Člověk v tísni – pobočka Liberec
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Proměna Schubertovy vily v Komunitní centrum

Rok a čtvrt probíhala rekonstrukce Schubertovy vily a její proměna na
Komunitní centrum. Exteriér opravené prvorepublikové vily si můžeme
prohlédnout při procházce Václavskou ulicí. Ze slibovaného dne otevřených dveří však prozatím sešlo. Nicméně, jakmile to situace ohledně
probíhající pandemie dovolí, bude možné si vilu prohlédnout.
Abychom alespoň částečně přiblížili, jak prostory uvnitř vily vypadají,
zveřejňujeme několik fotografií, které vznikly ještě předtím, než se do ní
začaly stěhovat neziskové organizace, které v ní nadále budou působit.
Zároveň zveřejňujeme seznam všech osmi organizací a také to, jaké služby nabízejí.
Prostory Komunitního centra budou v dalších letech sloužit všem od
batolat po seniory. Nově vzniklý spolek Mateřské centrum Korálek chce
navázat na činnost mateřského centra, které ve vile fungovalo do zahájení její rekonstrukce. Naopak nejstarším klientům bude pomáhat organizace Přístav 3V, která se snaží především o předcházení samotě svých
klientů.
Do Schubertovy vily se z multifunkčního centra vrací také Člověk v tísni.
Zájem o jeho služby v oblasti poradenství je veliký, vyhledává je hodně
lidí. Z původních úterků se tak činnost společnosti rozšířila i na pondělky.
Zázemí pro svou činnost ve vile našly organizace nabízející pomoc
zdravotně postiženým, preventivní programy nebo programy zaměřené
na rodiny.
V rámci rekonstrukce se podařilo zvelebit a využít i sklepní prostory,
které do té doby byly neobyvatelné. Důstojné místo zde získal pro svou
činnost Ostrov života, který je krátce po rozšíření epidemie nového koronaviru proměnil v šicí dílnu a výdejní místo roušek.
Vít Štrupl

Přehled organizací působících v Komunitním centru
v Schubertově vile:
Přístav 3V, z. ú.
Webová stránka: www.pristav3v.cz
Vyhrazený čas pro poskytování služeb: středy
Nabízené služby: Sociální poradenství zaměřené na klienty – seniory
a osoby se zdravotním postižením, formou osobního kontaktu za účelem
povzbuzení a motivace k aktivnímu stylu života, návratu do společenského prostředí, pomoci při vyřizování osobních záležitostí a potřeb,
které klient sám není schopen zařídit, snaha o eliminaci samoty klienta.

Člověk v tísni, o. p. s.
Webová stránka: www.clovekvtisni.cz/co-delame/socialni-prace-v-cr/liberec
Vyhrazený čas pro poskytování služeb: pondělí, úterý, 2. středa v měsíci
Nabízené služby: Společnost nabízí v rámci komunitního centra dvě sociální služby, a to Terénní programy a Odborné sociální poradenství.
Společnost je připravena v případě zájmu nabídnout i služby v oblasti
vzdělávání, např. podporu vzdělávání v rodinách.

Jednota bratrská Hrádek nad Nisou
Webová stránka: www.jbhradek.cz
Vyhrazený čas pro poskytování služeb: všední dny
Nabízené služby: Manželské a rodinné poradenství, podpůrná práce s rodinou, rozvoj rodinných kompetencí.

Maják Hrádek, z. ú.
Vyhrazený čas pro poskytování služeb: všední dny
Nabízené služby: Preventivní, sociální a poradenské služby pro děti
a mládež a mladé dospělé ve věku 6–26 let. V poradenských službách se
věnuje v rámci pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (SPOD)
především podpoře mladých lidí s problémovým chováním a trestnou
činností a jejich rodinám ve spolupráci s kurátorskými odděleními obcí
a Probační a mediační službou Liberec.
V Hrádku poskytuje prevenci pro 2 základní školy, nízkoprahový klub
NZDM Vagón a poradenské služby.

Občanské sdružení D.R.A.K., z. s.
Vyhrazený čas pro poskytování služeb: čtvrtky
Nabízené služby: sociální služby a odborné sociální poradenství

Mateřské centrum Korálek, z.s.
Vyhrazený čas pro poskytování služeb: všední dny
Nabízené služby: Rodinám nabízí přátelské prostředí, kde se mohou

neformálně stýkat, předávat si zkušenosti a vzájemně si pomáhat. Pro
děti organizuje programy, pomáhá jim navazovat nové vztahy a získávat
nové zkušenosti. Slouží ve městě a blízkém okolí jako prostředek prevence sociálního vyloučení zejména rodičů pečujících o děti. Je zaměřeno na zlepšování a posilování zdravých mezilidských vztahů.

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s.
Vyhrazený čas pro poskytování služeb: druhá středa v měsíci
Nabízené služby: Poskytování služeb osobám starším 15 let věku v obtížné životní situaci, která nastala v souvislosti se zdravotním postižením
nebo věkem, které k jejímu řešení požadují a potřebují odbornou pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů nebo odbornou radu
v oblastech příspěvků a výhod pro osoby se zdravotním postižením,
orientace v sociálních systémech a platné legislativy, práva, sociálního
zabezpečení, odstraňování bariér, vzdělávání, pracovního uplatnění,
kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a dalších individuálních problémů souvisejících se zdravotním postižením nebo věkem.

Spolek Hrádek nad Nisou – Ostrov života, z. s.
Vyhrazený čas pro poskytování služeb: středy
Nabízené služby: Zajišťování kulturních a sportovních akcí a projektů,
kterými se zároveň společnost snaží upozornit širokou veřejnost na
problematiku vážného onemocnění a připomenout důležitost vzájemné
pomoci.
Projekt Komunitní centrum v Hrádku nad Nisou (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002431) je spolufinancován Evropskou unií.
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Podpisem Charty to neskončilo

Jedním z držitelů Ceny Města Hrádek nad Nisou se stal v loňském roce
pan Leoš Mayer. Říká o sobě, že je rodilým Hrádečákem, v Hrádku vyrůstal, strávil zde pubertu a spolu s kamarády založil kapelu HRC, která
se rozpadla ve chvíli, kdy nastoupili na vojnu. Dlouho bydlel v Liberci,
ale dnes má trvalé bydliště opět v Hrádku.
Cenu Města Hrádek nad Nisou převzal za mimořádný počin spojený
s hrdinstvím a odvahou v době totality – pravděpodobně je jediným
signatářem Charty 77 z našeho města. Byl také aktivistou Nezávislého
mírového sdružení. Podpis Charty byl jen začátkem jeho aktivit. Dnešní
rozhovor v HRÁDECKU věnujeme ale nejen tomu, „jak to tehdy bylo“,
ale i pohledům na naši současnost.
Cenu Města Hrádek nad Nisou jste převzal za to, že jste podepsal Chartu 77, když to zjednoduším. Navíc to vypadá, že jste
byl jediným signatářem Charty z Hrádku. Vy jste ale nezůstal
u podpisu, byl jste aktivním signatářem. Zajímalo by mě, kde
se ve vás vzala odvaha Chartu podepsat, jak jste k tomu rozhodnutí dospěl.
Pokud to vezmu zeširoka, tak mě zasáhl už rok 1968. Jako čtyřleté dítě si
z toho pamatuji velmi málo, ale vybavuji si rozbořenou radnici v Liberci,
tanky v ulicích, vojáky... Rodiče mě před tím chtěli uchránit, ale tu atmosféru jsem vnímal. Pak samozřejmě škola, kde se navenek říkalo něco
jiného, než si člověk mohl myslet. Byl to takový proces, který ve mně postupně dozrával.
Jako velký milník v tom rozhodnutí vnímám, tenkrát s tím přišel myslím Honza Tichý, že budou v televizi dávat Atentát na kulturu. To bylo za
normalizace, tak rok 1976, 1977, možná i dřív...
Honza Tichý byl v šesté, sedmé třídě náš pionýrský vedoucí. Bylo to takové uvolněné. Vyprávěl nám různé příběhy, které sice nebyly myšlené
jako podnět k rozvracování, ale ukazovaly nám jiný pohled na svět. Nic
nám nenutil, netlačil na nás. Jeho výchovný vliv vlastně vnímám velmi
pozitivně. No a najednou jsme zjistili, že právě posloucháme hudbu, třeba
Black Sabbath, a že už to není pionýr, ale vlastně dobrovolné setkání, kam
rádi chodíme. A myslím, že to byl právě on, kdo řekl: „Dneska večer budou dávat Atentát na kulturu“.
Když jsem to viděl poprvé, tak jsem se úplně zhrozil a říkal si, že vlastně
nevím, jaký si na to udělat názor. Byly ale jen dvě možnosti. Buď je to
opravdu tak hrozné, nebo tak překroucené. Pak jsme si z toho se spolužáky
dělali legraci. Říkali si, že ti Plastici (hudební skupina Plastic People Of The
Universe) jsou takoví a makoví, parafrázovali a parodovali jsme ty části textů,
co jsme zachytili... No a najednou jsme se dozvěděli, že většinu těch hudebníků zatkli a to už pro mě byl takový signál, že něco není v pořádku.
To byl podzim roku 1977. Pak následovala Charta 77. Zkoušel jsem
ladit Svobodnou Evropu a Hlas Ameriky a i když jsem vůbec nerozuměl
tehdejší politice, vnímal jsem rozpor toho, co se říká tam a toho, co se
říká oficiálně tady. Dál jsem byl nucený nechat se vychovávat a vzdělávat
režimem. Na vojně pak proběhlo dokonce několik pokusů, abych se
stal členem KSČ, z čehož se mi vždy povedlo vymluvit se se slovy „já si to
ještě rozmyslím“.
Dalším milníkem pro mě bylo seznámení s Jirkou Fajmonem. On mi vyprávěl příběh o svém uvěznění za nějaké řeči, které vedl proti Husákovi.
Někdo ho udal a on si rok odseděl.

S Jirkou jsme udržovali takové přátelštější kontakty, a když mi pak říkal
jména, která jsem slýchával z Hlasu Ameriky, a ze Svobodné Evropy, že se
za nimi můžeme vydat, že ti lidé jsou otevření pro setkání s námi, tak jsem
si říkal, že to zkusíme. To už byl podzim roku 1987. Společně se svojí bývalou ženou Michaelou a ještě jedním kamarádem jsme tedy nezávazně
navštívili pana Petra Uhla a Annu Šabatovou. Následně jsme si nechávali
ještě čas na rozmyšlenou. Pročítali jsme si různé materiály a zvažovali,
jestli to bude průšvih nebo ne. Co můžeme ztratit, a jak by to mohlo vypadat. Že je vlastně několik možností. Můžeme přijít o práci, můžou nás
zavřít, můžou nás pronásledovat. Že nás vlastně může potkat to, co jsme
čítali z těch dokumentů Charty a dalších zpravodajů. Nakonec jsme si ale
řekli, že nám to za tu cenu, že bude slyšet náš hlas, stojí. Protože i jeden
hlas má smysl.
Byly tady některé věci, ke kterým jsme nemohli mlčet, alespoň já jsem
to tak vnímal. Třeba právě uvěznění Jirky Fajmona za řeči bylo opravdu
nespravedlivé. Kdyby dostal pokutu, důtku nebo něco, tak bych to vzal.
I tak by to bylo nespravedlivé, ale trest vězení mi připadal hrozně nepřiměřený. Bohužel, tehdejší zákony to umožňovaly. Některé paragrafy, pobuřování, rozvracení republiky... Bylo snadné do této situace někoho
přivést anebo připravit situaci tak, aby odpovídala obvinění, trestnému
činu. To se mi nelíbilo a nechtěl jsem mlčet. Na jaře 1988 jsme se proto
s ženou rozhodli dokument před Uhlovými podepsat. Oni to následně
zveřejnili v příštím čísle časopisu Infoch – Informace o chartě.
Pocítil jste to nějak, ten podpis? Zazvonili u vás?
Trvalo několik měsíců, než se STB projevila. Myslím si, že to bylo na
začátku srpna. Seděl jsem na dráze, když mi náčelník Chráska osobně
přinesl povolávací rozkaz na třítýdenní vojenské cvičení. Protože to vycházelo tak, že na cvičení budu ještě 21. srpna (1988), došlo mi, že se mě
chtějí zbavit, uklidit mě tam. Pár dní po nástupu mě převezli na výslech
do Liberce a to byl vlastně takový můj první kontakt s STB. Ptali se, co
děláme, o co nám jde, a hned poté následovala domovní prohlídka. Zabavili nám všechny věci, co souvisely s tiskem, a fotili si celý náš byt. Pak
mě vrátili na cvičení, a protože mně připadalo, že nás v ty dny nikdo nehlídal, tak jsem utekl do Liberce a vrátil se až druhý den. Protože jsem
však byl vedený jako více hlídaná osoba, tak se na to přišlo a já dostal
5 dní basy ve Varnsdorfu navíc. Takže ve dnech, kdy se na Václavském
náměstí konaly demonstrace, jsem byl ve vězení a spolu se spoluvězni
poslouchal Svobodnou Evropu.
Vy jste za svoji činnost dostal cenu od ministra obrany a tam se
zmiňuje, že jste distribuoval a tisknul tiskoviny. Co konkrétně
jste tedy prováděl a tisknul? To jste dělali doma?
Ano, tiskli jsme v bytě. Opisovali jsme aktuální části Infochu, vydávali jsme
Bulletin Nezávislého mírového sdružení i svůj vlastní časopis. Ten se jmenoval Nákup – Názory, kultura, politika. Dále jsme tiskli různé letáky na
akce, třeba na podporu propuštění politických vězňů. Bylo toho víc, už
si to ani všechno nepamatuji, ale třeba jsme také organizovali pochod
Českým rájem. Z Turnova přes Valdštejn až na Hrubou Skálu.

Když jsme v Hrádku dělali na podzim besedu s Hanou Marvanovou, dozvěděli jsme se, že jste držel řetězovou hladovku za
její propuštění. Jak jste se dostávali k takovým informacím? Kdo
přicházel s takovými nápady?
Kdo to vymyslel, to už si nepamatuji. Střípky informací jsme se dozvídali
z Hlasu Ameriky a ze Svobodné Evropy. Někdy jsme si psali dopisy, které
ne vždy dorazily, ale ta hlavní komunikační linka probíhala při osobních
setkáních nebo telefonicky.
Věděl někdo z vašich kamarádů, že jste podepsal Chartu? Protože kdyby se v roce 2015 neodhalovala v Liberci zastávka
Rybníček se jmény chartistů a nebyl u toho Martin Půta, tak
jsme se to možná ani nedozvěděli, vy sám jste se tím nikde nechlubil.
Ti nejbližší kamarádi to samozřejmě věděli. Při různých příležitostech jsme
si vyprávěli ty vtipnější příhody a společně se jim smáli. Nikdy jsem však
neměl potřebu to hlásat do světa a chlubit se tím. Když pak odstoupili komunisté a proběhla změna režimu, s úlevou jsem usoudil, že moje úloha
tady skončila a že jsem svůj úkol splnil a nemám zapotřebí to dál někde
ventilovat.

4. ãíslo,
duben 2020
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V Hrádku také působila buňka Nezávislého mírového sdružení,
to možná řada lidí také vůbec netuší…
Ano, členové se účastnili většiny akcí, psali příspěvky do našich časopisů,
účastnili se i nějakého tisknutí a roznášení letáků. Měli jsme takový tým,
vídávali jsme se tedy poměrně často. Jezdili jsme společně na koncerty
a různé večírky, kde jsme měli možnost předat si informace, aniž by nás
někdo rušil. Když jsme pořádali cokoli většího v Liberci, tak vždy následovalo zatýkání. Teď jsem například potkal známého, který mi vyjadřoval
podporu na facebooku. Poděkoval jsem mu a po chvíli se dozvěděl, že
on byl jeden z těch, co nás tenkrát zatýkali. Ty akce probíhaly pod záštitou Nezávislého mírového sdružení, ale nezačala hrát ani jedna kapela
a už nás donutili vše sbalit a odvezli nás k výslechu.
A jak ví ten známý, že vás zatýkal?
Byl tenkrát u policie a říká, že to pro něho bylo také těžké. Že si nemohl
dovolit žádný průser.
Jak vidíte s odstupem těch posledních třicet let, můžete je zhodnotit z vašeho pohledu?
Jsem rád, že se to tady změnilo. Že se to uvolnilo, hlavně co se týká takové té osobní svobody člověka. Nejsou tady žádní političtí vězni. Jenže
se změnilo i klima společnosti a některé věci považuji za negativní. Změnilo se i takové to morální nastavení, uvolnily se mravy a myslím si, že to
není dobře. Lidé si neváží svobody, neváží si starších, nemají úctu k autoritám. To jsme si my nedovolili. A co mě strašně mrzí, bylo tady spousta
našich podniků, továrny, železářský průmysl, to je všechno pryč. To
bylo něco, na co jsme právem byli hrdí. Vyráběli jsme spoustu dobrých

Roušky pro Hrádek

Od 19. března platí zákaz pohybovat se na veřejnosti bez zakrytí nosu
a úst. Jakkoli se to mnohým z nás zpočátku zdálo zbytečné, nesmyslné,
divné, neatraktivní a podobně, roušky se staly běžnou součástí našich
životů. Roušky nosíme, šijeme, mluvíme o nich. Jejich nedostatek na
běžném trhu zmobilizoval celé Česko k šití. V mnoha rodinách, firmách
i kancelářích šicí stroje zabraly místo na pracovních a jídelních stolech,
ze dna skříní se vytáhly nepotřebné ubrusy, prostěradla a povlečení a do
šití se pustili i ti, co nikdy předtím jehlu v ruce nedrželi. Šilo a stále se šije
v družinách, informačních centrech, kancelářích i v domácnostech.
Mezi lidmi se začaly předávat návody a nápady na to, jak ušít roušku
rychle a efektivně, který střih je nejlepší a jak o roušky pečovat. Po prvních dnech, kdy bylo jedno, jak rouška vypadá (hlavně, aby nějaká byla),
se začaly objevovat i roušky vylepšené o nejrůznější zdobící prvky, barevně vyladěné, přizpůsobené dětem, puberťákům i dalším skupinám,
kterým se o něco hůře vysvětluje, že rouška není módní doplněk, ale
nutnost. Češi jsou zkrátka národ, který si s takovou situací umí poradit.
Roušky se staly také symbolem solidarity a soudržnosti. Protože to my,
Češi, také umíme. Je to jedna z věcí, na kterou můžeme být hrdí. Když
o něco jde, táhneme za jeden provaz. Ukázalo se to i v Hrádku, kde se
rozjela domácí výroba roušek a především jejich distribuce mezi seniory
a další potřebné lidi, kteří neumí nebo nemají možnost tolik potřebnou
roušku si obstarat. Díky vedení města, hrádeckým firmám, spolku Ostrov
života a mnoha a mnoha dobrovolníkům v nejrůznějších komunitách se
v krátké době podařilo roušky dostat všude tam, kde jich bylo potřeba.
Věra Baumgartnerová
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a kvalitních věcí. Na jakýkoli výrobek jsme se podívali, bylo tam Made in
Czechoslovakia a to jsem skoro 25 let nikde neviděl. Připadá mi, že nás
západ jakoby pohltil, vysál, vyždímal a nechal ležet.
Myslíte, že máme tedy důvod být zklamaní?
Z té revoluce? Z té určitě ne. A jak to říkala Hanka Marvanová, byl to
takový zázrak. Bylo to nečekané, rychlé, celý národ byl nadšený. A to nadšení, ta euforie pak postupně začala vyprchávat a do společnosti se začal
promítat kapitalismus a tržní hodnoty. Všichni chtěli pracovat a rychle
zbohatnout. Toho se chytili špatní lidé, různí mafiáni a kmotři. Kdoví, jak
by to dopadlo, kdyby tam tyto osoby nevstoupily. Možná by to dopadlo
jinak, ale nechci o tom spekulovat. Já vlastně ani nejsem zklamaný z tohoto vývoje společnosti. Někam to směřovalo a někam to směřuje. Ale
z čeho jsem opravdu zklamaný je to, že jsme byli soběstačný stát, neměli
žádný dluh a dnes tomu tak není.
Nedá mi to se nezeptat. Jak to vidíte dnes? Máte nějaké obavy
o naši budoucnost?
Mám obavy a to souvisí i s tím zklamáním. Jsem zklamaný z toho, že patříme do NATO a že patříme do EU, do takové, jaká teď je. Samozřejmě,
že patříme do Evropy. Všichni jsme Evropané, ale EU vnímám jako něco
velmi negativního, jako tehdejší RVHP. Vadí mi direktivní byrokracie. Docela mě zklamal Havlův projev, kde vyslovil, že už nebudeme součástí
žádného paktu, protože to říkal v takové euforii, že jsme tomu všichni věřili. Najednou se ale začalo pomalu slevovat z požadavků, až zbyla pouze
prázdná slova. Samozřejmě jsme všichni věděli, že kapitalismus přináší
nezaměstnanost, ale tenkrát to Havel nedomyslel asi úplně do konce. Byl
to také jen člověk, chybující a já mu to nemám za zlé, ale spousta lidí
k tomu vzhlížela.
Máte nějaký váš návod na to, jak si zachovat svobodného ducha?
Já jsem přesvědčený, že musíme zůstat nezávislou zemí. Musíme zachovat kontinuitu, kterou nastavil už Masaryk a Havel v ní pokračoval. Jsme
český národ, národ nezávislý a nenecháme si od nikoho nic nařizovat
a nikým se dirigovat.
Vít Štrupl

Letošní mírná zima ušetřila
městu peníze

Město Hrádek nad Nisou v zimě udržuje zhruba 100 kilometrů komunikací a 40 kilometrů chodníků. Zimní údržbu provádí ve spolupráci s firmou
Severočeské komunální služby. K dispozici má řadu mechanizovaných
pomocníků. V okrajových částech města pomáhají také soukromníci
s vlastními traktory a další technikou. Mimo to se ručně uklízí přechody
pro chodce, autobusové zastávky, vchody a plochy městských budov. To
provádějí pracovníci veřejně prospěšných prací. Loni město pořídilo
také malý pluh na stroj Dapper, který měl usnadnit ruční úklid na hřbitovech, okolo škol a podobně. Díky letošní mírné zimě však zatím nebyl
použit. Zimní sezóna pro údržbu začíná 1. listopadu a končí 31. března.
Město na ni každoročně v rozpočtu vyčlení zhruba 1,5 milionu korun.
V roce 2019 byly skutečné výdaje v objemu 1,2 milionu korun. Nevyčerpané finance se obvykle převádí na opravy komunikací. Letošní přebytek
poputuje do krizového řízení, ze kterého se budou hradit mimořádné
výdaje související s pandemií koronaviru.
Věra Baumgartnerová
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Ostrov života zrušil Benefiční koncert, místo
příprav šije roušky

Zapsaný spolek Hrádek nad Nisou – Ostrov života zastihla pandemie
koronaviru uprostřed příprav na jubilejní 10. Benefiční koncert. Jeho
termín byl naplánovaný na 16. květen. Vzhledem k vyhlášení nouzového
stavu a vývoji situace jsme se po pečlivém uvážení rozhodli letošní koncert zrušit. Svoji energii nyní vkládáme do pomoci potřebným. Šijeme
roušky, pomáháme seniorům a spolupracujeme s vedením města na distribuci ochranných pomůcek těm, kdo je potřebují.

na veřejnosti. Jejich nedostatek na běžném trhu zmobilizoval celé Česko
k šití. A šije se také v Schubertově vile.
V nových prostorách máme ideální zázemí, které jsme v několika dnech
proměnili v malou manufakturu. Nastěhovali jsme stoly, šicí stroje a pustili se do šití. Ve spolupráci s městem jsme rozjeli také distribuci roušek
těm, kdo nemají možnost si je opatřit. V první řadě šlo především o seniory a zdravotníky. Postupně jsme začali roušky dodávat i jinam a díky
vydatné pomoci hrádeckých švadlen, které pro nás šily doma, i darů
z nejrůznějších hrádeckých komunit, jsme zvládli vybavit rouškami
každého, kdo nás o to požádal. Jen během prvního týdne jsme rozdali
kolem tisícovky roušek. Pomoc však přicházela i v jiné formě, mnoho lidí
přivezlo látky nebo tkalouny, zásobili jste nás nejrůznějšími dobrotami
a především obrovskou podporou vyjádřenou na dálku. Roušky šijeme
dál a budeme tak činit tak dlouho, jak bude potřeba. V nemocnicích
i jinde jich je stále nedostatek.
Opět se ukázalo, že Hrádek je místo, kde si lidé pomáhají. Všem za to
patří náš obdiv a obrovský dík. Přejeme vám pevné zdraví a hodně sil
v tomto mimořádném čase.
Věra Baumgartnerová

Letošní koncert měl být výjimečný. V jubilejním 10. ročníku jsme chtěli
zúročit všechny zkušenosti, které jsme nasbírali v uplynulých letech,
a především mělo být letošní setkání obrovským poděkováním všem,
kdo se na organizaci minulých ročníků podíleli. Rozhodnutí koncert zrušit proto bylo velmi těžké a dlouho jsme ho oddalovali. Dva měsíce před
termínem už jsme měli nasmlouvané účinkující, domluvené veškeré
technické zázemí i pomoc mnoha dobrovolníků. Všem děkujeme za pochopení, s jakým na zprávu reagovali. Náhradní termín koncertu jsme
nestanovili. Protože není jisté, kdy se situace u nás vrátí do normálu, rozhodli jsme se, že letos benefici vypustíme úplně a věříme, že v roce příštím ji budeme moci uspořádat v tradičním termínu, tedy třetí květnovou
sobotu.
Svou energii jsme přesměrovali do pomoci potřebným. Začátkem letošního roku jsme získali nové prostory v komunitním centru v Schubertově vile. Ještě jsme se ani nestačili přestěhovat, když na nás všechny dopadla opatření zavedená kvůli pandemii koronaviru. Jedním ze symbolů
pomoci se staly roušky, které dle nařízení vlády všichni musíme nosit

polečenská
rubrika
Životní výročí
Občanům, kteří v měsíci březnu 2020
oslavili významné životní jubileum, srdečně blahopřejeme.

81 let
84 let
87 let
88 let
89 let
90 let
91 let
94 let

Vojtěch Sekereš
Jindřiška Straková
Helena Nevyhoštěná
Josef Hreha
Vilibald Bouček, Helena Chlumová
Zdenka Novodvorská
Soňa Procházková
Josef Bláha
Monika Korbelářová, matrikářka

Český lev „zařval“ až do
Hrádku

Když se začátkem března udělovala ocenění České filmové a televizní
akademie Český lev, byla to jedna z posledních společenských událostí,
která se konala před vyhlášením zákazu shromažďování a konání veškerých kulturních akcí. Na hvězdné pódium tak mohl vystoupat i hrádecký
hudební skladatel Ivan Acher. Skleněnou sošku Českého lva převzal za
autorství hudby k filmové pohádce Hodinářův učeň (spolu s M. Novinskim, autorem titulní písně).
Prestižní filmová cena Český lev se uděluje od roku 1993. Hlasují v ní
členové České filmové a televizní akademie, tedy filmoví režiséři, kritici,
producenti, herci a další odborníci. Porotci v anketě každoročně hodnotí
české celovečerní filmy, koprodukce či dokumenty, které měly premiéru
mezi 1. lednem a 31. prosincem uplynulého roku.
Ivan Acher byl na cenu Český lev nominován už v roce 2013, rovněž
v kategorii Nejlepší hudba, kterou složil k filmu Odpad město smrt.
Tehdy svou nominaci ale neproměnil. Na svém kontě má mnoho dalších
úspěchů. Jeho skladby zazněly na festivalu Pražské jaro a dalších světových i domácích scénách. Je držitelem ceny Herald Angel Award. Byl
nominován na cenu České filmové kritiky, Cenu Dosky, Cenu Alfréda
Radoka. Jeho opera Sternenhoch na Nové scéně Národního divadla se
stala událostí sezony 2018 a získala Cenu české divadelní kritiky za nejlepší představení napříč žánry a rekordním počtem hlasů kritiků také
Cenu za nejlepší hudbu.
Redakce HRÁDECKA Ivanovi k Českému lvu gratuluje a přeje mnoho
dalších úspěšných hudebních a divadelních počinů.
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4. ãíslo,
duben 2020

Městská policie v roce 2019

Městská policie je v našem městě důležitou složkou, která má za úkol
dohlížet na bezpečnost a úzce spolupracuje s Policií České republiky,
vedením města a složkami Integrovaného záchranného systému. O své
činnosti každým rokem informuje v souhrnné výroční zprávě. Z té
za rok 2019 vyplývá, že v průběhu roku hrádečtí strážníci řešili celkem
1 545 událostí, z toho bylo 437 přestupků. Na pokutách se vybralo kolem 150 000 korun, desítky přestupků se ale řeší pouze domluvou. Zajímavá čísla nabízí i zákroky týkající se zvířat. Strážníci loni vyjeli k celkem
106 takovým zákrokům. V 91 případech se jednalo o odchyt volně pobíhajících psů a koček, z čehož se 84 podařilo vrátit zpět majitelům.
V sedmi případech nalezenci putovali do útulku. V 11 případech byla
zvířata předána myslivcům. V seznamu figurují ale i kuriózní výjezdy,
jako na hada nebo housata.
Důležitou roli hraje městská policie také v prevenci kriminality. Strážníci pravidelně navštěvují děti ve školkách i školách a přednáší jim na
téma bezpečného chování. Ty nejmenší učí, jak se chovat v nejrůznějších
situacích, jako například při styku s cizími lidmi, při styku se zvířaty nebo
při nálezu infekčního materiálu (injekční stříkačky apod.). Ty starší se
pak od policistů dozvědí, jak se bezpečně chovat v silničním provozu, při
jízdě na kole nebo při chůzi po chodníku a přechodech. Součástí této
aktivity je i pravidelný sportovní den se žáky 4. tříd na Kristýně, kde děti
mohou své znalosti předvést v praxi, vyzkoušet si jízdu na kole v silničním provozu s dopravním značením i si prohlédnout policejní techniku
a seznámit se s prací kriminalistů.
Prevence není ovšem důležitá jen u dětí. Ohroženou skupinou jsou
také senioři. Městská policie proto v průběhu loňského roku pořádala
i besedy určené nejstarším obyvatelům. Upozorňovala na to, že nemají
otevírat cizím lidem, nemají u sebe nosit zbytečně velký obnos peněz,
s nikým neuzavírat smlouvy po telefonu a podobně.
V rámci prevence kriminality se také loni podařilo rozšířit městský
kamerový dohlížecí systém. Ten pomáhá především kontrolovat velká
prostranství města z hlediska bezpečnosti a pořádku, svou nezastupitelnou roli však hraje i v prevenci. V loňském roce došlo k výměně části
starších kamerových pozic za nové a celý systém byl rozšířen o záznamové
zařízení pro čtení registračních značek, které umožní zjištění projíždějících vozidel. městská policie tak má v současnosti k dispozici 29 kamerových pozic. Přístup do systému má i Policie České republiky v Hrádku
nad Nisou.
Na začátku roku 2019 městskou policii opustil jeden ze strážníků
a počet zaměstnanců se snížil ze 7 na 6. V letošním roce je tak jedním
z úkolů městské policie přijetí 1–2 nových strážníků. Máte-li o práci
u městské policie zájem, neváhejte se přihlásit.
-vb-

Městská policie V Hrádku nad Nisou hledá
vhodného kandidáta na pozici

MĚSTSKÝ STRÁŽNÍK
Informace zájemcům podává
velitelka městské policie Iva Krňáková

tel.: +420 725123127, e-mail: krnakova@muhradek.cz
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AUTODOPRAVA JIŘÍ BISTIAK
HRÁDEK NAD NISOU PŘIJME ŘIDIČE.
Požadujeme praxi, řidičský průkaz skupiny B,
skupiny C + profesní průkaz.
Vhodné též pro důchodce, nejezdí se každý den.
Kontakt: sídlo firmy U Gumovky 379, Hrádek n. N.
tel. 777 788 182
email: autodoprava.bistiak@seznam.cz



Dodržujte omezení volného pohybu a používejte respirátor, roušky, nebo cokoliv, čím si zakryjete ústa a nos (šátky, šály apod.).
 Je vám nad 70 let? Platí pro vás doporučení nevycházet mimo domov. Výjimkou jsou návštěvy
zdravotnického zařízení za účelem bezodkladné péče.


Je vám nad 65 let? Máte možnost dojít si sami nakoupit mezi 8:00 až 10:00 hodin (Penny
Market, Albert). Dodržujte příkaz ochrany dýchacích cest (noste roušky, respirátory apod.). Dodržujte pravidla bezpečného kontaktu.


Potřebujete nakoupit nebo vyvenčit psa? Požádejte své mladší příbuzné, případně sousedy,
o pomoc. I když půjde o pro vás nejbližší osoby, dodržujte pravidla bezpečného kontaktu. Chráníte
tím sebe i vaše blízké.
 Nemáte nikoho, kdo by vám pomohl? Nákupy pro vás zajistí dobrovolníci. Pro sjednání pomoci kontaktujte pracovnici Městského úřadu Hrádek nad Nisou paní Blažkovou, telefonní kontakt
728 126 926, a to v době od 8:00 do 10:00. Nákup bude třeba uhradit v hotovosti.


Potřebujete roušku? Distribuci v rámci možností a dobrovolnicky zajištuje Ostrov života. Volejte
paní Vlaďku Půtovou na tel.: 724 807 241.


Pro zajištění obědů můžete využít místní restaurace a jídelny, které Vám jídlo na základě

telefonické objednávky přivezou. Nebo Vám po objednání vydají jídlo přes dveře. Službu
nabízí: Pizzerie PASTA PIZZA, Restaurace KONÍRNA, Restaurace TENIS, pizza MAMA MIA,
Školní jídelna ZŠ T. G. M.


Máte podezření na koronavirovou nákazu? Volejte na infolinku Krajské hygienické stanice
Liberec, kontakt: 485 253 111, 485 253 148, 485 253 132, případně zavolejte svému praktickému
lékaři.


Celostátní infolinka ke koronaviru: 1212
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