roãník 29, ãíslo
květen 2020

Život ve městě se
vrací do normálu
Po bezmála dvou měsících, kdy žijeme
v situaci, kterou jsme doposud neznali,
se pomalu vracíme k životu, jaký jsme
žili předtím. Vláda postupně uvolňuje
opatření, která měla zabránit šíření
nového koronaviru. Během května se
otevřou další obchody, zahrádky restaurací, některé služby a za další dva
týdny se do škol a školek budou moci
vrátit děti. Alespoň některé. Postupné
rozvolňování umožní také opět chodit
do kin a divadel. Více o kultuře a o tom,
jak se opatření dotkla akcí v Hrádku, se
dočtete na straně 9. I v této oblasti se
blýská na lepší časy. První vlaštovkou,
se kterou se kultura do Hrádku vrátí,
bude Kinematograf bratří Čadíků.
V termínu 28. 6.–1. 7. nabídne oblíbené projekce pod širým nebem a těšit
se můžeme třeba na pohádku Hodinářův učeň, cestopis Afrikou na pionýru
nebo úspěšné české snímky Na střeše
a Poslední aristokratka. Říká se, že jedna vlaštovka jaro nedělá, tak věřme,
že další na sebe nenechají čekat a kulturních akcí, na které budeme moci
zajít, bude přibývat.

Náplavka přiblíží řeku lidem

Sucho, zadržení vody v krajině. To jsou pojmy, které se skloňují neustále. Odborníci se shodují, že suché období, trvající v České republice od roku 2015, je nejhorší za posledních pět set let. A zatím to
nevypadá, že by se letos tento stav měl nějak výrazně zlepšit. Město Hrádek nad Nisou chystá několik
projektů, které spojuje právě voda a její úloha v krajině. Všechny projekty mají zároveň sloužit obyvatelům města i jeho návštěvníkům k odpočinku a pro volnočasové aktivity. Po zpřístupnění mokřadů
u Trojmezí se nyní plánuje revitalizace lokality tzv. Bažin v Loučné, náplavka u Dělnického domu, další
etapa úprav lesoparku v cihelně a úprava vodní nádrže na Dolním Sedle.
Motivací pro přípravu čtyř uvedených projektů je i snaha zlepšovat vzhled města: „Vzhled města netvoří jen rekonstrukce staveb nebo novostavby. Vodní prvky mají své kouzlo a v Hrádku jsme je dosud
moc nevyužívali. Pro možnou podobu mokřadů v Loučné jsem se inspiroval v Maďarsku, požární nádrž na Dolním Sedle je inspirována Jabloncem, kde z podobného místa udělali krásný přírodní prvek.
Už z prvních zveřejněných návrhů podoby náplavky u Dělnického domu a reakce obyvatel města je
patrné, že nová místa pro odpočinek uvítají,“ říká starosta města Josef Horinka.
Největší proměnu vzhledu města bude znamenat revitalizace mokřadů v Loučné a zcela nový prvek
náplavky u Dělnického domu. „Dlouhodobě mi vadí, že se naše město jmenuje Hrádek nad Nisou,
název řeky máme přímo v názvu, ale řeka městem jen proteče. Lidé se k řece kromě několika míst skoro
nedostanou. To se ještě umocnilo úpravami koryta řeky po povodních v roce 2010, kdy se břehy staly
naprosto sterilními. Proto mě napadlo řeku v našem městě trošku přibrzdit. Vytvořit nějaký prostor,
který umožní lidem si do vody sáhnout, vstoupit do řeky, sednout si k ní,“ vysvětluje Josef Horinka,
co náplavka lidem umožní.
Na pravém břehu Nisy pod Dělnickým domem má podle studie vzniknout vedlejší rameno řeky
v délce asi 150 metrů a proměnlivé šířce okolo tří metrů. Terénní úpravy řeku zpřístupní lidem. Betonové a kamenné prvky vytvoří nízké opěrné zídky a cesty. Náplavka bude rozdělena na několik různorodých částí. Vznikne přírodní amfiteátr pro posezení s pláckem pro dětské hry, divoká řeka s peřejemi
a navazujícím biotopem s vodními rostlinami. Rameno řeky bude v několika místech doplněno kameny
nebo obdélníkovými šlapáky, po kterých se bude možné dostat na vzniklý ostrov. Celá plocha dostane
nový vzhled. ČEZ má upravit trafostanici, nadzemní vedení elektřiny bude přeloženo do země. Počítá
se i s novými výsadbami.
Pokračování na straně 4

Věra Baumgartnerová

V květnovém čísle:
—
—
—
—
—
—

U Nisy vznikne náplavka
Dotace pro sportoviště
Obnova Müllerovy hrobky
Projekt roku 2020
Stodola ve Václavicích
Kultura v nouzovém stavu

Příloha: Žitava – V divokém
20. století II
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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 červnového čísla je 27. 5. 2020.
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 05. 06. 2020.
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lnformace z radnice

Usnesení rady města

10. schůze rady města
Rada města na svém 10. zasedání, konaném dne 8. dubna 2020, mimo
jiné:
— schválila účetní uzávěrky organizací a zařízení zřizovaných městem
(ZŠ TGM, ZŠ A MŠ Loučná, ZŠ Lidická, ZŠ Donín, Pečovatelská služba, MŠ Oldřichovská, MŠ Liberecká, MŠ Donín, DDM Drak, Brána
Trojzemí) za rok 2019 a schválila příděl zlepšených hospodářských
výsledků do rezervních fondů jednotlivých organizací, v případě ztrát
schválila jejich pokrytí z rezervních fondů
— schválila převod finančních prostředků z rezervního fondu ve výši
15 000 Kč do investičního fondu organizace Základní škola Lidická,
Hrádek nad Nisou a čerpání fondu investic této organizace v celkové
maximální výši 50 000 Kč na úhradu dodavatelské faktury za ocelový
box se zastřešením na kola a koloběžky pro žáky školy
— schválila darovací smlouvu ve výši 10 000 Kč se společností ANIMALęS
OS
— schválila darovací smlouvu ve výši 20 000 Kč se společností Azyl pes
Krásný Les, z. s.
— schválila nákup ochranných pomůcek, zejména roušek, respirátorů,
ochranných štítů, hygienických rukavic, desinfekčních prostředků
apod. za účelem ochrany zdraví v rámci nouzové stavu vyhlášeného
vládou České republiky dne 12. 3. 2020
— schválila postup vydávání pořízených ochranných prostředků následujícím způsobem, kdy jsou tyto prostředky nejprve vydávány a poskytovány bezplatně:
a) zaměstnancům města,
b) zaměstnancům příspěvkových organizací města,
c) jiným subjektům realizující činnost v tzv. 1. linii, což jsou zejména
subjekty a zaměstnanci v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb
a péče, požární ochrany, bezpečnosti a policejní činnosti, dále pak
subjekty vykonávající nezbytné práce v době nouzového stavu, jako
jsou technické a úklidové práce a subjektům vykonávajícím činnost
obchodu a služeb, které mají povoleno vykonávat svou činnost
v souladu s nařízeními vydanými vládou ČR v době nouzového stavu,
d) jiným subjektům a osobám, jako jsou např.: neziskové organizace
a osoby (dobrovolníci) podílející se na zajištění zmírnění dopadů
vyhlášeného nouzového stavu,
e) osobám, které mohou být označeny za více ohrožené z hlediska
možné nákazy koronavirem, jako jsou senioři atd.
— stanovila, že faktické provádění a vydávání ochranných pomůcek
zajistí starosta a místostarosta města, dále pak starostou pověření
pracovníci městského úřadu a městské policie, kdy se počet a množství vydávaných ochranných roušek stanovuje na základě rozhodnutí
starosty města až do vyčerpání pořízených ochranných prostředků:
a) dle aktuální potřeby pro výše uvedené skupiny stanovené v bodě
2. písm. a) až d), bez omezení počtu či množství,
b) na počet nejvýše 3 ks ochranných prostředků dýchacích cest – roušek a až 0,5 l ochranných prostředků – desinfekce, pro osoby výše
uvedené v bodě 2. písm. e), které je možné provádět opakovaně
— schválila přijetí věcného daru – 250 ks respirátorů v celkové hodnotě
28 095 Kč pro město Hrádek nad Nisou od společnosti EEH, s. r. o.
— schválila přijetí věcného daru – 150 ks respirátorů a 400 ks roušek
v celkové hodnotě 22 377 Kč pro město Hrádek nad Nisou od společnosti Solární asociace, spolek
— souhlasila s podanou žádostí a návrhem Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku na projekt „Krizová pomoc – Hrádek nad Nisou“
v rámci grantového řízení Krizová pomoc Nadace ČEZ, o celkových
nákladech projektu 240 000 Kč a výši nadačního příspěvku 50 000 Kč
— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli Multisport
Team, z. s., Hrádek nad Nisou, ve výši 20 000 Kč na úhradu nákladů
spojených se sportovní činností spolku (týmové oblečení, úhrada
startovného, doprava)
— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli panu Váňovi
ve výši 5 000 Kč na zajištění akce „Sportovní den mládeže s TAJV“
— schválila projektem roku 2020 projekt „Výsadba zeleně v Hrádku nad
Nisou“, kdy výsadba bude provedena na svahu před Drogerií Teta
a před prodejnou potravin JIP, při odhadu celkových nákladů ve výši
288 505 Kč vč. DPH a dále za předpokladu spolufinancování projektu
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z finančních darů od fyzických a právnických osob. Zakázku realizuje
společnost SunGarden cz., s. r. o.
schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Hrádek nad Nisou, ve výši 4 840 Kč
na úhradu nákladů spojených s pořádáním Rybářského plesu
schválila přidělení zakázky na zpracování sloučené projektové dokumentace pro stavební povolení, prováděcí dokumentaci a pro výběr
zhotovitele, na akci s názvem „Hrádek nad Nisou, ZŠ Lidická učebny
cizích jazyků,“ panu Novotnému, Liberec 6 (IČO: 49080300), za nabídkovou cenu 109 747 Kč vč. DPH
vzala na vědomí cenovou nabídku na zpracování investičního záměru
řešení revitalizace areálu Benar a přilehlého parku, předloženou
Projektovým atelierem David, s. r. o., Liberec 14, a schválila zpracování tohoto investičního záměru
schválila zadání prací na zpracování investičního záměru řešení
revitalizace areálu Benar a přilehlého parku prostřednictvím dílčích
objednávek
schválila dílčí plnění investičního záměru řešení revitalizace areálu
Benar a přilehlého parku, a to geometrický plán, společnosti Geometrické plány, v. o. s., Liberec, za celkovou cenu 25 000 Kč bez DPH
schválila dílčí plnění investičního záměru řešení revitalizace areálu
Benar a přilehlého parku, a to geologický posudek, společnosti
GIS geologicko-inženýrský servis Vybíral, Liberec, za celkovou cenu
45 000 Kč bez DPH
schválila dílčí plnění investičního záměru možného řešení revitalizace areálu Benar a přilehlého parku, a to vypracování projektové dokumentace a koordinaci všech aktivit a dodavatelů, společnosti Projektový atelier David, s. r. o., Liberec 14, za celkovou cenu 433 000 Kč
bez DPH
schválila zpracování předběžného diagnostického průzkumu souvisejícího s revitalizací areálu Benar a přilehlého parku, společnosti Diagnostika stavebních konstrukcí, s. r. o., Liberec 15, za celkovou cenu
108 900 Kč bez DPH
schválila zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby
k akci s názvem „Výměna střešní krytiny DPS Nádražní Hrádek nad
Nisou“, společnosti Projektový atelier David, s. r. o., Liberec 14, za
celkovou cenu 180 100 Kč bez DPH
schválila plnění investičního záměru, a to oplocení zahrady – MŠ Šneček, společnosti KOVOVÝROBA Peřina, s. r. o., Hrádek nad Nisou, za
celkovou cenu 94 754 Kč bez DPH
schválila, v souvislosti s nebezpečím vzniku a rozšíření onemocnění
COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, vládou ČR
vyhlášeným nouzovým stavem a orgány státní správy vydanými krizovými opatřeními, následující:
a) odpuštění/prominutí stanoveného nájemného, na základě nájemních smluv, za měsíc březen 2020, a to nájemníkům v prostorách
ve vlastnictví města, kteří mají uzavřen nájem za účelem podnikatelské činnosti,
b) odložení splatnosti stanoveného nájemného, na základě nájemních smluv, za měsíc duben 2020, a to nájemníkům v prostorách
ve vlastnictví města, kteří mají uzavřen nájem za účelem podnikatelské činnosti,
c) odpuštění/prominutí poplatků záloh na energie a souvisejících
poplatků, mimo vlastního stanoveného nájemného, na základě
nájemních smluv, za měsíc březen a duben 2020, a to nájemníkům v prostorách ve vlastnictví města, kteří mají uzavřen nájem
za účelem realizace spolkové a neziskové činnosti
konstatovala, že prominutím i odložením nájemného a odpuštěním
poplatků záloh na energie sleduje město i jiný veřejný zájem, než jen
ekonomickou výhodnost, resp. hospodárnost. Tímto veřejným zájmem a důvodem je podpora místních podnikatelů v souvislosti se
stávajícím nouzovým stavem (podpora zaměstnanosti a podnikání),
resp. řešení důsledků s ním spojených.
vzala na vědomí žádost společnosti Drylock Technologies, s. r. o.,
o povolení dočasného nouzového parkování u rekreačního areálu
Kristýna a umožnila dočasné nouzové parkování na parkovišti před
areálem Kristýna, a. s., s tím, že jsou nastavena pravidla bezpečného
provozu včetně dodržování základních hygienických podmínek v poskytnutém zázemí.

11. schůze rady města
Rada města na svém 11. zasedání, konaném dne 22. dubna 2020, mimo
jiné:

z radnice

5. ãíslo,
květen 2020
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— schválila čerpání rezervního fondu organizace MŠ Oldřichovská
v celkové maximální výši 96 300 Kč na pokrytí úhrady dodavatelských
faktur za nákup nového nábytku do prostoru šaten zařízení
— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli Spolek pro rozvoj country hudby C&W VOBUTY ve výši 30 000 Kč na podporu akce
„13. ročník country festivalu Hrádecká country sešlost“
— schválila uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem je vypracování
znaleckého posudku a administrace žádosti o dotaci na akci „Projekt
odstranění veškerých chemikálií, nebezpečných odpadů, odsátí podzemní jímky č. 1, 2 a demolice plechového skladu z brownfield
Bekon – Hrádek nad Nisou“, která bude předložena do Národního
programu životní prostředí, s firmou ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH
ČECH, o. p. s., Chrudim o celkové výši odměny 55 000 Kč
— rozhodla o přidělení veřejné zakázky s názvem „Snížení energetické náročnosti KD Beseda“ společnosti: PULSKLIMA, spol. s r. o.,
Liberec XII – Staré Pavlovice, s celkovou nabídkovou cenou
10 250 810,52 Kč bez DPH / 12 403 480,73 Kč s DPH
— schválila žadateli firmě ZAPA beton, a. s., Praha 4, čerpání finančních
rezerv na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem dobývání

v dobývacích prostorech Václavice I. v celkové výši 700 000 Kč pro
rok 2020 v souladu a podle „Projektu rekultivace DP Václavice I. –
pokračování těžby“ a „ Změny projektu rekultivace DP Václavice I. –
pokračování těžby OP lesa“
— schválila prodloužení doby trvání nájemní smlouvy s pronajímatelem Orel jednota Hrádek nad Nisou, o nájmu movité věci mobilní,
přenosné haly s konstrukcí umístěné nad městským kluzištěm, (kluziště ve vlastnictví města Hrádek nad Nisou), na dobu určitou, počínaje dnem 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021
— schválila uzavření objednávky s firmou AUTOCONT, a. s., Liberec, na
„servisní práce související s obnovou a montáží HW serverové technologie městského úřadu“, za celkovou nabídkovou cenu 338 800 Kč
vč. DPH (280 000 Kč bez DPH).

Přesně čtvrt století byl předsedou oddílu kopané FK Slovan Hrádek nad
Nisou 1910 Josef Horinka. V lednu letošního roku jej ve funkci vystřídal
Ondřej Holeček. Změna ve vedení nejstaršího sportovního oddílu ve městě
je událostí, kterou nemůžeme opominout. Přinášíme tedy rozhovor s Josefem Horinkou – tentokrát v roli bývalého předsedy oddílu kopané.

ministerstva školství, tak to bylo tak, že nositelem projektu byl Slovan se
spoluúčastí města.

Zasedání Zastupitelstva města po dobu nouzového stavu vyhlášeného Vládou ČR není svoláváno. Nejbližší řádné zasedání se bude
konat 27. května 2020 od 17 hodin v multifunkčním sále Brány Trojzemí.

FK Slovan má po čtvrt století nového předsedu

Co vás vedlo před 25 lety k tomu, stát se předsedou oddílu
kopané a co vás naopak vedlo k tomu nyní skončit?
Cítím celou řadu důvodů. Hlavním je, že moje kapacita není ani naplněna, ale vysoce přeplněna. Je pravda, že jsem se chtěl funkce vzdát už
před rokem, ale Slovan realizoval projekt z dotace, přineslo by to celou
řadu komplikací. A tak jsem byl požádán, abych ještě rok setrval. Zvolen
jsem byl na výroční schůzi v prosinci roku 1994 v restauraci u Brožíka (Bažiny), kam tehdy A tým chodil. Tam tehdejší předseda Jaroslav Holata,
složil svoji funkci a po nějaké diskuzi se víceméně všichni shodli, že bych
to měl dělat já. V té době jsem dělal na hrádecké radnici, kam jsem
nastoupil po vojně v roce 1989. Nějakým způsobem jsem se ve fotbale
profiloval, dříve jsem ho i hrál a bavilo mě to. Při malé kopané jsem si
tehdy způsobil úraz, kdy do mě spoluhráč naběhl a praskl mi meniskus.
Po operaci jsem zkoušel hrát, ale vzápětí jsem si utrhl křížový vaz v prvním
a pak následně už ne ve spojení s fotbalem i v druhém koleni. A tím, že
jsem se už hraní nemohl aktivně věnovat, stal jsem se vedoucím B mužstva, kam se rekrutovali mí bývalí spoluhráči z dorostu. Snažil sem se shánět finance a být pořád platným. To bylo v letech 1991–92, asi právě proto
na mě poté ukázali, že bych mohl být předsedou.
Co to obnášelo, dělat předsedu? Měl jste někoho k ruce?
Vždy je to o lidech. Hrádek nad Nisou je oddíl nějaké velikosti. Myslím
tím fotbalový oddíl, který má celou řadu mládežnických oddílů, má svůj
A tým, svůj B tým, starou gardu a jednu chvíli se tady dokonce zkoušely
i oddíly žen. Hlavní úlohou předsedy je zajištění financí. Když vezmu devadesátá léta, tak ta byla diametrálně jiná než třeba rok 2000, než do
sportu začaly přidávat finance i instituce, jako je ministerstvo školství.
Takže to bylo především o shánění financí od sponzorů. Plus nějakým způsobem ten chod oddílu řídit, ovlivňovat, směřovat.
Zažil jsem i to, že v devadesátých letech jsme byli vlastníky areálu, kdy
nám několikrát hrozilo, že nás odpojí od elektřiny, kdy jsme neměli na
topení. Tak jsme neustále někde žebrali. Žebrali jsme na městě, až tehdejší
starosta, pan Faltus, řekl: „Tak nám stadion převeďte a my vám budeme
garantovat, že město fotbal podrží v tom, že bude hradit režii areálu –
energie a mzdu správce.“ A za to jsem tehdejšímu starostovi dodnes
vděčný.
Tím se vyřešily existenční problémy oddílu. Jak je to dnes?
Co se týká provozu, tak nemá existenční problémy, tady je to vyřešené.
Od začátku to však bylo jasně oddělené. Město hradilo takzvaně tu
tvrdou režii, ale oddíl jako takový si nadále sháněl peníze na dopravu, vybavení, údržbu areálu apod. A samozřejmě, ale to už je ta novodobější
historie, když začaly přicházet v roce 2002 a dále ty možné investice od

25 let je docela doba, vlastně polovina vašeho života... To je
důvod k ohlédnutí. Na co tedy budete vzpomínat?
Asi na to, kolik oddílem za celou dobu prošlo dětí. To bylo tou motivací,
ta výchova mládeže. Já je nedokážu spočítat, ale vím a pamatuji si, jaké
děti, dnes dospělí tátové od rodin, tím oddílem procházely. Takže když si
vezmu, že někomu tehdy bylo 5 let a začínal v přípravkách, tak dnes je
to chlap, který má většinou rodinu. Takže určitě za úspěch považuji to,
kolik kluků oddílem prošlo.
A pak to byly ty takzvané vzestupy a pády. Na oddíle se vždy podepíše
nějaká generační vlna, nedostatek financí, oddíl přichází do útlumu,
opustí ho nějací hráči, i když třeba z generačních důvodů, protože výkonost s věkem padá. Většinou to bylo tak, že byla vlna dobrých hráčů, kteří
se nám vrátili z dorostů z Liberce nebo z okolí, vojny… A pak spolu většinou končili. Takže když se pak takto najednou rozhodli tři čtyři hráči
skončit, tak šel oddíl do útlumu. Sestoupil. Ale pak zase přišli mladí. Dva
roky se třeba hrála nižší soutěž a potom se postupovalo a u toho panovala euforie. Nikdy nezapomenu na to, když ta euforie skutečně byla,
ten oddíl byl hodně rozjetý. Tehdy se hrály takzvané Severočeské poháry,
jednou jsme se dostali do finále Severočeského poháru, který jsme vyhráli
a postoupili do předkola Českého poháru. Což myslím byl jeden z největších úspěchů hrádecké kopané, pokud tedy pominu padesátá léta
a jeden rok divize.
Jak to je s budoucností hrádeckého fotbalu?
Je to tak, že je dobré si před rezignací na funkci najít nástupce. Ta diskuze
o tom, kdo by mě měl nahradit, probíhala už celou řadu let. Potom byly
volby, kde bylo několik schopných a ochotných tu funkci zastávat. A při
té výroční schůzi nakonec vyhrál Ondra Holeček. Hrál i na vrcholové
úrovni, byl i v zahraničí, byl i v reprezentaci do 17 let, má s fotbalem
velké zkušenosti. Velkým tahounem oddílu je Pavel Nývlt. Zůstal součástí
výkonného výboru a dělá v něm celou řadu aktivit. Stará se o investice,
které do oddílu putují. Ale nemalou úlohu má i sekretář. Sekretář je
něco jako na městě tajemník. To znamená, že má na starosti tu vlastní
sportovní činnost. Připravuje utkání, zásadně koordinuje a ovlivňuje
celou sportovní činnost v rozpise fotbalových utkání. Kam kdo jede, kdo
jede k nám. Aby to navazovalo, aby ve stejném čase nebyl na jednom hřišti
tým A i B, aby navazovaly zápasy dorostu a mládeže. Pozici sekretáře
zastává Tomáš Farský. Takže ono to není jen o předsedovi, ale nemalou
roli mají i další členové týmu a samozřejmě trenéři. Velký rozdíl je v tom,
že dříve se celá řada věcí dělala zadarmo nebo za „děkuji“. Dnes je i celá
řada hráčů, kteří by dříve hráli ve vyšší soutěži a dnes migrují za tím,
co jim kde dají. I tady jsme občas měli hráče, kterým jsme museli něco
zaplatit. Ale teď je tady oddíl sestavený tak, že se nikomu neplatí, a to ani
trenérům.
Děkuji vám za rozhovor. Novému předsedovi přejeme, ať se mu ve
funkci daří minimálně stejně dobře, jako jeho předchůdci.
-vš-
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Náplavka přiblíží řeku lidem

Dokončení ze strany 1
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Přírodě se přiblíží také nádrž na Dolním Sedle. Klasická nádrž s kamennými boky by měla po plánovaných úpravách připomínat více rybník.
I tady vzniknou místa pro vodní a vlhkomilné rostliny, upraví se nátok
i výtok. Nádrž i po úpravách bude sloužit jak obyvatelům jako odpočinkové místo, tak i jako zdroj vody pro hasiče.
V areálu bývalého hliniště hrádecké cihelny se od loňského roku budoval lesopark. Dnes je již hojně navštěvován veřejností. Díky síti cest byla
zpřístupněna nová místa v lesíku. Přibyly lavičky a odpočinková místa.
Lesopark je snadno dostupný ze Zlaté výšiny ze Staré ulice i z ulice Oldřichovská. Stávající laguny jsou přirozeně napájeny povrchovou a podpovrchovou vodou. V připravovaných dvou etapách projektu lesoparku
v cihelně se počítá s další úpravou cest, ale také vodních prvků. Do vody
se přitom nebude příliš zasahovat, laguny by se měly vyčistit, upravit
a osázet vodními rostlinami.

Prakticky nevyužívané jsou dnes zamokřené plochy za budovou základní
školy v Loučné. Plocha mezi ulicí Na Hrázi, Hartavská a potokem, uzavírající areál na jihu a na západě, je zarostlá rákosím. „Plánujeme proměnit
plochu plnou bahna a rákosí v systém rybníčků, ostrůvků a cestiček, po
kterých bude možné procházet mezi vodními plochami,“ představuje
ideu Josef Horinka. V lokalitě byl proveden průzkum, který ukázal, že je
tvořena nepropustnými jíly. To umožní po odstranění starých melioračních opatření a úpravě výšky terénu vytvoření vodních ploch. Počítá se
s tím, že bahno bude odstraněno do hloubky jednoho metru. Vodní hladina po naplnění rybníčků dosáhne stávající úrovně terénu. Při hloubce
vody 1 metr a uvažované ploše 18 000 m2 se zde bude moci zadržet
až 17 000 m3 vody. Stávající mokřady jsou napájeny vzlínáním skrze jíl
a dešťovou vodou. Při plnění rybníčků se počítá i s využitím potoka, který
tudy protéká.
V areálu vznikne síť mlatových přírodních cest, které budou sledovat
jak obvod vodní plochy, tak se propojí mostkem nad rybníčky. Přístupné
budou pro pěší, ale díky rampám i pro kočárky nebo osoby se sníženou
pohyblivostí. V místech, která jsou sušší, vzniknou zatravněné plochy,
takže bude možné sedět nejen na lavičkách, ale i na trávě. Naopak vlhčí
plochy, které nebudou využity jako rybníčky, budou osázeny vlhkomilnou vegetací.

Všechny plánované projekty se připravují současně. Pro náplavku
u Dělnického domu je již připravena dokumentace pro územní rozhodnutí a čeká se na potřebná stanoviska. Důležité je, že Povodí Labe se
k projektu staví kladně. K úspěšné realizaci projektů je potřeba odvést
ještě kus práce. Vedení města ale počítá s tím, že by se pro jejich realizaci využil některý z přeshraničních programů v dalším plánovacím období EU.
Vít Štrupl
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Dotace pro hrádecká sportoviště
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Hrádečtí fotbalisté letos slaví 110. výročí místní kopané. Tak jako v jiných
letech, kdy Hrádecký Slovan slavil kulaté či půlkulaté jubileum, měl i pro
letošní výročí připravené oslavy. Jako tradičně se měly konat nejrůznější
sportovní turnaje mládeže za účasti přeshraničních celků, Stará garda si
měla zahrát se Sigi Teamem, což je mužstvo fotbalových legend, vedené
kapitánem Horstem Sieglem, zajímaví soupeři pak čekají i na A-mužstvo
a v přípravě je mnoho dalších aktivit. Plánované oslavy však zhatila situace kolem koronaviru, zatím tak není jasné kdy a v jakém režimu se uskuteční. Malou náplastí hrádeckým sportovcům tak může být přiznaná
dotace, kterou oddíl kopané získal na další práce v areálu donínského
stadionu. V loňském roce se podařilo, rovněž za pomoci dotace, obnovit umělou trávu na tréninkovém hřišti a vybudovat novou závlahu na
hlavním hřišti. Letos se velké hřiště dočká kompletní obnovy hrací plochy a rekonstrukce čeká i tribunu a hlavní vchod.

S žádostí o dotaci byla úspěšná i Tělovýchovná jednota Orel, která ve
spolupráci s městem chystá projekt na opravu městského kluziště. To by
se ještě v letošním roce mělo proměnit na víceúčelové hřiště, které bude
v letních měsících sloužit pro míčové sporty a tenis a v zimních měsících
pak pro bruslení. Součástí projektu je nejen nový povrch hřiště, ale rovněž vylepšená technologie chlazení ledové plochy.
-vb-

Projektem roku jsou opět
květiny

Město Hrádek nad Nisou každoročně, na základě podnětů obyvatel, vyhlašuje „projekt roku“. Vždy se jedná o počin, díky kterému se podaří
zvelebit veřejný prostor. V minulosti se takto vrátily hodiny na nároží
před kulturním domem Beseda, úpravy se dočkalo Dolní náměstí,
opravené jsou hodiny na věžích hrádeckých kostelů a město má také
například ovocný sad, jehož výsadba se realizovala v roce 2018 u příležitosti 100. výročí vzniku republiky. Loni padla volba na květinovou
výsadbu v centru města. Díky společnosti SunGarden.cz se kolemjdoucí
po větší část roku mohou těšit z bohatě kvetoucího prostoru před železářstvím nedaleko Horního náměstí. Kvetoucí záhony zdobí také prostor
před domem s pečovatelskou službou na Žitavské ulici. Na loňskou
výsadbu naváže i letošní projekt. Více jak 700 kusů kvetoucích i nekvetoucích rostlin pokryje svah před drogerií Teta a před prodejnou
potravin JIP v Anglické ulici. Odhadované náklady na tyto práce jsou ve
výši 288 000 korun. Stejně jako v jiných letech, projekt roku sponzorsky
podpoří dárci z řad místních firem.
Věra Baumgartnerová

Libereckou ulici ozdobí
sakury
Práce na obnově Liberecké ulice jsou v plném proudu. Vše zatím běží
podle harmonogramu. V těchto dnech na stavbě pracují především
energetici na rekonstrukci svých sítí, kteří se postupně přesunují po jednotlivých úsecích až na hranici města. Řidiči i chodci už si zvykli na
určité nepohodlí a na změny dopravního režimu, které stavba přináší,
a všichni se těšíme na to, jak bude nová ulice vypadat. Na to si ale ještě
budeme muset nějakou dobu počkat. Souběžně s čilým stavebním
ruchem, který panuje v samotné ulici, se pracuje na přípravě dalších fází
rekonstrukce. Běží výběrové řízení na dodavatele kompletní obnovy silnice, výstavbu chodníků, parkovacích pruhů a veřejného osvětlení.
Pomyslnou třešničkou na dortu bude výsadba zeleně. Liberecká ulice
nikdy žádnou zeleň neměla. Nepočítáme-li trochu „na divoko“ a zcela
bez koncepce vysázené jehličnany podél garáží. Nově se zde objeví několik desítek stromů, které budou lemovat ulici po téměř celé její délce.
Po pečlivém uvážení, kdy bylo nutné přihlédnout k tomu, že stromy na
takto frekventované silnici musí odolat nejrůznějším vlivům, jako jsou
splodiny, zimní solení apod., padla volba na Prunus Accolade, okrasnou
višeň, kterou lze zařadit mezi sakury. Strom dorůstá 4 až 5 metrů, je mrazuvzdorný, nevadí mu přímé slunce a dobře odolává i silnému větru.
S těmito stromy máme dobré zkušenosti z centra města. Sakury podél
Liberecké ulice zjara nabídnou záplavu růžových květů, v létě poskytnou
potřebný stín obrostlé tmavě zelenými listy, na podzim zbarví ulici do
oranžova a v zimě se stanou součástí vánoční světelné výzdoby.
Věra Baumgartnerová
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Život plný sportu

V únoru se v libereckém Babylonu předávala ocenění pro nejúspěšnější
sportovce okresu Liberec. Do prestižní Síně slávy byl uveden letos devadesátiletý Jaroslav Podlipný. Jeho jméno je v Hrádku spojeno především
s kopanou, i dnes je na stadionu v Doníně častým hostem. Fotbal léta
hrál, trénoval a také se staral o stadion. Jaroslav Podlipný pomáhal budovat také areál tenisových kurtů, hrál tenis i stolní tenis a lední hokej.
Jeho život byl vždy spojen se sportem.
V roce 1946 se s rodiči přestěhoval od Jičína do Chotyně. Ještě v původním bydlišti se začal učit truhlářem a v truhlárně v Hrádku potom
pracoval celých 42 let.
Přistěhoval jste se do Hrádku a krátce nato začal hrát fotbal.
Měl jste s ním nějaké zkušenosti?
Jako děti jsme fotbal samozřejmě hrávali. Když už jsem bydlel v Chotyni,
pracoval v truhlárně, tehdy mě kluci přemluvili, abych tu začal hrát fotbal. To byl rok 1948. V Hrádku se právě otevíral nový stadion v Doníně,
který nahradil hřiště pod Starým dvorem. Mám na to vzpomínku, hned
při prvním zápase, mistráku, mi soupeř stoupl na ruku a ta se zlomila.
Dva roky nato jsem začal definitivně chytat. Tehdejší brankář Čihula
šel na vojnu, uvolnilo se jeho místo a zbylo na mě. V roce 1951 jsem šel
na vojnu. Do Chebu, jako pohraniční stráž. Když jsem se po vojně vrátil,
opět jsem hrál na pozici brankáře, a to mi vydrželo až do roku 1967. Pak
jsem ještě pět let fotbalisty trénoval.
Jak to vypadalo s kopanou v Hrádku po válce?
Myslím si, že padesátá léta byla nejlepší léta fotbalu v Hrádku. To se hrál
krajský přebor a divize. A to byla tenkrát třetí nejvyšší soutěž. To byl ještě
Liberecký kraj, byl tam také Ústecký kraj a Pražský. Po válce jsme začínali jako AFK Hrádek. Potom v roce 1951 to byl Vulkan Hrádek a později
Dynamo Hrádek a pak ještě Autorenova Hrádek. Hrádecký stadion byl
široko daleko nejlepší. Všude se hrálo na škváře a Hrádek měl trávu.
Průměrná návštěva byla okolo 1 000 lidí na utkání. Možná ještě víc.
A Hrádek žil fotbalem.
Vzpomínáte na to, jak se měnil areál stadionu od roku 1948?
Hodně se měnil. V roce 1948 se postavil stadion. To byla ale jen plocha
a tribuny. Uvnitř haly byl jenom písek, sloupky a jinak holá budova. Dříve
to byla nějaká konírna nebo jízdárna. V hale byly jen šňůry a kamrlík na
kopačky. Nebyly tu ani kabiny. Dodělávaly se až časem, vestavěly se do
haly. Po zápase a trénincích jsme se myli u potoka. Byla tam ohromná
vana. Od začátku tu byla krásná tráva. Později se stavělo škvárové hřiště,
to bylo, když už jsem byl na tenise. V zimě se tam navážela čerstvá škvára
z gumovky.
Z toho, jak vypadá stadion dnes, jak se pořád upravuje, mám radost.
To se s dobou, kdy jsme vše dělali ručně, nedá srovnat. Také tam skoro
každý den chodíme. Ráno v 9 hodin se tam scházíme se starou gardou
a sedíme tam a povídáme. A jsme tam tak do 11.
Jak jste se dostal k tenisu?
Měl jsem malé děti, ty začaly hrát tenis a já tam začal chodit s nimi. Ale
areál byl tehdy ve špatném stavu, vlastně tam kromě dvou kurtů nic
nebylo. Společně jsme vybudovali šest nových kurtů a i zbytek areálu.
Kácely se stromy, vytahovaly kořeny, rovnal terén. Postavil se barák –
dnešní hospoda – původně šatny. Vše svépomocí. Z práce jsme šli v půl
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třetí a v půl čtvrté jsme už byli na kurtech. Vlastně se to všechno dělalo
ručně. Žádná technika. Akorát vybrali travnatý břeh, ale jinak všechno
ručně.
Tenisovému areálu jsem se věnoval deset let. Až když děti vyrostly, tak
jsem se vrátil k fotbalu. Syn Pavel byl tehdy správcem stadionu a my tam
trávili spoustu času, byli jsme tam vlastně denně.
Hrál jste ale i hokej…
Hráli jsme i mistrovské zápasy. Kluziště jsme připravovali na škvárovém
hřišti u pošty, když začalo mrznout. To bylo hodin. Stříkalo se v noci, postupně se vytvářely vrstvy ledu. Padlo na to několik nocí. A měli jsme
i umělé osvětlení.
Co vám na to říkali doma? Do půl třetí v práci, pak hned na hřiště…
U sportu jsem trávil hodně času, ale manželka chodila s dětmi na hřiště
se mnou. A když jsme stříkali kluziště, manželka nám ještě nosila pití.
Měla to kousek, bydleli jsme u pošty a pak i přímo v budově pošty.
Je vám 90 let. Jste ale pořád v dobré kondici. Vídám vás, jak chodíte z Liberecké roklí na stadion, to vám mnozí mohou závidět.
Už to není takové jako dřív. Kdybych neměl zlomenou nohu, tak budu
jezdit na kole. Sice chodím, ale už mě to bolí. Dřív jsem jezdil denně na
kole. Mám něco s krční páteří... Asi jak jsem hodně sportoval, tak se to
podepsalo. Ale nikdy jsem nekouřil ani nějak nepil. A když, tak málo.
Mně to nechutnalo.
Děkuji Vám za rozhovor a přeji pevné zdraví a spoustu elánu.
-vš-

Sociální práce a poradenství
Každý z nás se někdy může dostat do situace, kdy si neví rady a potřebuje
pomoc. Při řešení nepříznivé sociální situace se mohou občané obrátit na
správní a sociální odbor, který se nachází v přízemí Městského úřadu.
Sociální pracovnice poskytuje poradenství osobám, které se z různých
důvodů ocitly v hmotné nouzi, rodinám s dětmi, seniorům, osobám zdravotně postiženým či těm, kteří o ně pečují. Mezi nejčastější problémy, se
kterými se lidé na sociální pracovnici obracejí, patří oblast bydlení,
nedostatek finančních prostředků, ztráta zaměstnání, potíže v rodině, ve
škole, problémy vyplývající ze zhoršení zdravotního stavu, stáří. Sociální
pracovnice může pomoci s vyřízením sociálních dávek, s hledáním bydlení, s hledáním zaměstnání. Cílem sociální práce je zlepšení či zmírnění
nepříznivé sociální situace klienta a v ideálním případě vyřešení tíživé
životní události. V některém případě stačí jednorázový kontakt, jindy se
jedná o dlouhodobou spolupráci. Sociální pracovnice je nápomocna
klientům při řešení jejich situace, velmi důležitá je však aktivita a ochota
ke změně a samotnému řešení nepříznivé situace ze strany klienta.
Sociální pracovnice spolupracuje s Úřadem práce, školskými i zdravotnickými institucemi, zařízeními sociálních služeb, může předat kontakt
či zprostředkovat pomoc spolupracující instituce a v případě potřeby
provádí šetření v domácnostech klientů.
V případě nepříznivé sociální situace můžete kontaktovat sociální
pracovnici na telefonu 482 411 425, 725 424 391 či e-mailem zoulova@muhradek.cz.
Jaroslava Šalátová – vedoucí správního a sociálního odboru
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Hrobka u sídliště Pod tratí se dočká obnovy

Ukrytá mezi stromy, stranou od městského ruchu, jakoby pozapomenutá… Řeč je o hrobce nedaleko sídliště Pod Tratí. O její historii se dočtete
v samostatném článku. O neveselé současnosti se každý může přesvědčit sám. Hrobka se v minulosti několikrát stala terčem vandalů, podepsal
se na ní zub času a svou daň si vybírá i to, že stojí na odlehlém místě
a láká tak nejrůznější partičky, které se zde scházejí a zanechávají po
sobě nepořádek. Hrobka chátrá a její okolí se pomalu stává místem s nevalnou pověstí.

Otázkou zůstává, co se samotnou budovou. Respektive, jak ji smysluplně využít. Mohla by sloužit jako alternativní místo k pořádání malých
komorních koncertů, v létě by se zde dala pořádat divadelní představení,
stát by se mohla malou výstavní síní nebo depozitářem. Nápadů se jistě
i mezi obyvateli najde mnoho. Každá z možností si však vyžádá nutnost
dalšího řešení případného vytápění, osvětlení, klimatických podmínek
a mnoho dalších aspektů, ke kterým bude nutné při rozhodování přihlédnout.
Diskuze o konečné podobě hrobky a účelu, ke kterému nakonec bude
sloužit, je na samém počátku. Její budoucnost je tak zatím otevřená
a čeká nás ještě dlouhá cesta. Jisté však je, že na jejím konci získáme další
místo, kterým se budeme moci pochlubit.
Věra Baumgartnerová

Historie Müllerovy hrobky

Svojí polohou si přitom přímo říká o to, aby se stala oblíbeným cílem
krátkých nedělních procházek nebo romantických podvečerních setkání.
To si samozřejmě uvědomuje i vedení města, kterému tato, doposud
trochu opomíjená část hrádecké historie není lhostejná. Na objektu
v minulosti proběhly drobné práce, jako zabezpečení nestabilních částí
a oprava střechy v místech, kudy do hrobky zatékalo. Nyní se připravuje
projekt na kompletní opravu budovy a úpravu jejího okolí. Vizualizace
zpracované architektonickým studiem ukazují možná řešení venkovního
prostoru. Zadání nebylo nikterak specifikováno, a tak se v návrzích objevují možnosti jako venkovní bazének, hřiště na petanque, malý amfiteátr
nebo přírodní biotopové jezírko. Možností, jak prostor kolem hrobky
upravit, je mnoho.

Jen pár metrů od železniční trati na sídlišti Pod Tratí najdeme ve stínu
stromů zajímavou památku, jejíž historie je úzce spojena s továrním
areálem Adolfa Müllera, který stával v prostoru dnešního supermarketu
Penny a parkoviště. V Hrádku se jí říká hrobka, ale málokdo ví proč.
Stejně jako je poněkud ukrytá vlastní stavba, není moc známá ani její
historie. A kvůli požáru radnice v roce 1982 a ztrátě stavebního archívu
máme dnes k dispozici jen málo informací.
Továrnu na zemědělské stroje založil Adolf Müller, stávala zde od roku
1860. V 19. století měla dobrý odbyt, výroba se postupně rozšiřovala,
kromě jiného také o slévárnu. V době hospodářské krize v třicátých
letech 20. století byla část nevyužívaných objektů zbourána. K dalším
demolicím došlo po druhé světové válce. Poslední zbytky továrních hal
byly odstraněny v roce 1960. Do současnosti zůstala stát jen vila, ve které
sídlilo vedení továrny, a dvě další budovy, které dnes slouží k bydlení.
Všechny tři v sousedství trati kousek od železničního přejezdu. Müllerova hrobka stojí ještě o pár metrů dále.
Hrobka byla postavena v roce 1923 továrníkem Friedrichem Müllerem, potomkem zakladatele továrny Adolfa Müllera, jako mauzoleum
pro zemřelou manželku Gertrudu. Gertruda Ella Müller, rozená Albanus,
zemřela v pouhých 31 letech. Byla mezi lidmi velmi oblíbená pro dobromyslnost a přátelskost. Slavnostní pohřeb se konal 29. května 1923
a byl doprovázen velkou účastí veřejnosti. V pozemkové knize z roku
1924 je hrobka označena jako mauzoleum na stavební parcele č. 555
v majetku Franze Müllera. Když přišla zmíněná hospodářská krize v třicátých letech, Friedrich Müller musel firmu prodat a odstěhoval se do
Německa. S sebou vzal i ostatky své první ženy a dítěte.
V roce 1958 přešla hrobka do majetku československého státu, tedy
Městského národního výboru v Hrádku nad Nisou.
Hrobka byla postavena ve stylu art deco, ve kterém byly zdobeny
i tovární budovy. Hlavní vstup je ohraničen dvěma vysokými sloupy
s jónskými hlavicemi a uzavřen je kovanou, pěkně zdobenou původní
mříží. Do hlavního prostoru proniká světlo šesti úzkými obdélníkovými
okny, třemi na východní a třemi na západní straně. V hlavní síni hrobky
je v podlaze obdélníkový otvor, propojující ji s podzemím. Hlavní síň je
uzavřena při stěnách plochým stropem, který se nad středem místnosti
otevírá do kopule. V ní je dnes bohužel již propadlý otvor. Jak vypadala
hrobka uvnitř, to už se asi nikdy nedozvíme.
Vít Štrupl
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Rozhodnutí o (ne)sloučení škol se odkládá

V březnovém čísle HRÁDECKA jsme přinesli informaci o změnách, které
letos čekají Základní školu T. G. Masaryka. Stávající ředitelka školy
Mgr. Edita Poláčková oficiálně na konci ledna oznámila zřizovateli,
tedy městu Hrádek nad Nisou, své rozhodnutí k 31. červenci po dvaceti
letech ve funkci toto místo opustit a dále jen učit. Město stojí nyní před
úkolem najít pro školu nové vedení. V březnu jsme psali o dvou uvažovaných variantách: vyhlášení konkurzu na místo ředitele nebo sloučení
obou velkých škol, tedy ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ Lidická, do jednoho
právního subjektu s jedním vedením.
Rada města následně na své schůzi 18. března doporučila zastupitelstvu města sloučit obě příspěvkové organizace od 1. srpna 2020 do jednoho subjektu s tím, že přejímající bude ZŠ Lidická, na kterou by tím
přešel majetek, práva a závazky Základní školy T. G. Masaryka. Ředitelem školy by zůstal Mgr. Jaroslav Poláček.

Zasedání zastupitelstva města se z důvodu šířící se nákazy nového
typu koronaviru a přijatých vládních opatření od února nekonalo,
otázka sloučení škol na něm tedy nebyla projednávána. Zveřejněné
usnesení rady města v dubnovém čísle HRÁDECKA ale vyvolalo reakci na
sociální síti facebook a samozřejmě i v obou školách. Do debaty se
zapojili jak zaměstnanci škol, tak vedení města a rodiče. Vznikla dokonce
elektronická petice vyjadřující nesouhlas se záměrem obě školy sloučit.
Ještě předtím, než v březnovém HRÁDECKU vyšel článek o změnách,
které ZŠ T. G. Masaryka letos čekají, proběhla ve škole jednání s místostarostou Pavlem Farským, který má hrádecké školství na starosti.
Zaměstnanci školy očekávali, že bude městem vyhlášen konkurz na
místo ředitele. Do něj se pak může přihlásit kdokoliv, kdo splňuje kvalifikační předpoklady. Ať už z řad stávajícího pedagogického sboru, nebo
i z jiných škol. „V tomto směru komunikoval pan místostarosta s kantorským sborem ZŠ T. G. Masaryka, kterého se ptal, zda by měl někdo
ze současného sboru pedagogů zájem od prázdnin školu vést. A tady
možná nastal moment neporozumění mezi jeho prezentací a výkladem
a pochopením ve škole, kde jsem zaregistroval protichůdné názory.
Tady se bohužel mohu pouze omluvit za vzniklé nedorozumění, osobně
jsem této debaty účasten nebyl,“ omlouvá se ve svém blogu starosta
města Josef Horinka. A vzápětí dodává: „V příspěvcích na sociální sítí
bylo mimo jiné také zmíněno, že celý tento model nebyl předložený do
školské rady ZŠ T. G. Masaryka, resp. školských rad obou škol. S tím souhlasím a plně tento přehmat beru na sebe a omlouvám se za to. Projednání tohoto záměru ve školské radě by bylo minimálně vhodné, slušné
a koncepční. Uznávám. Stejně tak se příliš nepovedla prezentace celého
tohoto modelu v obou školách a také směrem k veřejnosti. Kdyby bývalo
vše zůstalo tak, jak tomu bylo ještě v lednu a únoru, následovala by
samozřejmě širší společná diskuze obou pedagogických sborů tak, jak
tomu už jednou bylo, a samozřejmě by následovalo i představení záměru veřejnosti. Bohužel nová opatření od 12. března 2020 učinila naší
zemi diametrálně jinou, bez možnosti se scházet, mimo jiné konat zastupitelstva apod., ale zároveň nás nezprostila povinnosti situaci a stav
kolem budoucnosti ZŠ T. G. Masaryka, potažmo i ZŠ Lidická, řešit.“
Po debatě, vyvolané na sociální síti, proběhlo několik jednání. Sešla
se školská rada ZŠ T. G. Masaryka, která se jednomyslně vyjádřila pro vyhlášení konkurzu na místo ředitele. Proběhlo také jednání vedení města
s pedagogickou radou ZŠ Lidická, kde byl záměr prezentován. Vedení
města spolu s Mgr. Jaroslavem Poláčkem a Mgr. Alešem Trpišovským,
který řídí „sloučené“ školy v Chrastavě, se v posledním dubnovém
týdnu sešlo se zaměstnanci ZŠ T. G. Masaryka.

Výsledkem všech jednání je především nalezení způsobu, jak získat
čas k diskuzi. Potřeba zřizovatele zajistit od srpna vedení ZŠ T. G. Masaryka,
ať už vyhlášením konkurzu nebo sloučením škol, by v nastalé situaci
vedla k rozhodnutí, které by nebylo dostatečně projednáno se všemi,
kterých se týká. Město jako zřizovatel škol má právo rozhodnout, ale
v nastalé situaci dalo přednost zvážení argumentů pro a proti oběma
řešením. V Základní škole T. G. Masaryka bude na příští školní rok vedením školy pověřen nově jmenovaný zástupce ředitele. Ten bude jmenován ještě stávající ředitelkou Editou Poláčkovou, protože rezignaci oznámila i dosavadní zástupkyně ředitelky Mgr. Hana Prchlíková. Zároveň
vznikne pracovní skupina, která připraví podklady pro další diskuzi a následné rozhodování. V lednu roku 2021 by pak mělo přijít definitivní rozhodnutí o budoucnosti Základní školy T. G. Masaryka, aby bylo možné
v klidu připravit školní rok 2021/2022.
Vít Štrupl

Úprava prostranství u Koníka
Nároží Nádražní a Žitavské ulice v uplynulých pěti letech zcela změnilo
svou podobu. Zachráněn byl podstávkový dům Koník, nové místo zde
našla barokní Grösselova kaple. Letos má přijít na řadu úprava prostranství před kaplí a před podstávkovým domem.
Návrh nové podoby prostoru před oběma památkami vychází z tradičních venkovských zahrad. Má zde vzniknout příjemné zákoutí pro
obyvatele města a návštěvníky domu. Zatímco před kaplí bude hrát
hlavní roli tráva s nepravidelnou dlažbou tvořenou velkými kameny, okolí
podstávkového domu více připomene zmíněnou zahradu. Obě části od
sebe budou odděleny jednoduchým plaňkovým plotem s brankou.
Vstup k domu z ulice je řešen jako tradiční kamenné zápraží z velkoformátové dlažby. Přístup od kaple k domu bude umožněn zahrádkou
po kamenných šlapácích. Záhony na zahradě budou tvořeny trvalkami
a bylinkami. A přibudou i lavičky pro klidné posezení.
Pohled na opravený podstávkový dům dnes ruší elektrické sloupky,
které jsou zde historicky umístěny. Městu se podařilo vyjednat jejich přeložení na vhodnější místo.
Na financování úprav se město pokusilo získat dotaci z fondu malých
projektů. Žádost byla napoprvé zamítnuta. Po zvážení všech argumentů
pro a proti se nakonec rozhodlo úpravu prostranství financovat z vlastního rozpočtu.
Vít Štrupl
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Pandemie ruší akce, otazníky visí i nad slavnostmi

Jaro je v plném proudu, nastal čas, kdy se v Hrádku každý týden konala
nějaká kulturní či sportovní akce. Letos jsou díky pandemii způsobené
koronavirem už od poloviny března v celé republice hromadné akce zakázané, a i když už nastává uvolnění, je jasné, že do normálního stavu
máme ještě daleko. Jak to tedy vypadá s akcemi, na které už se prodávaly vstupenky a neproběhly, nebo s akcemi, které nás podle kalendáře
teprve čekají?
První obětí karanténních opatření se stal Ples města Hrádek nad Nisou. Ten se měl konat 21. března. Vzhledem k tomu, že byl téměř vyprodaný, rozhodli jsme se jej přesunout do náhradního termínu. DK Beseda
se ale na následující měsíce veřejnosti zcela uzavře, protože v něm bude
probíhat další etapa rekonstrukce. Ta by měla skončit tak, aby se na
konci listopadu mohl konat jubilejní 40. ročník Hrádeckého divadelního
podzimu. I Big’O’Band Marka Ottla má kalendář plný koncertů. Nakonec se podařilo domluvit, že letošní Ples města proběhne v sobotu
5. prosince. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Pokud někdo
bude chtít i tak vstupenky vrátit, může tak učinit po otevření informačního centra, což bude nejspíše po 25. květnu.
Zcela zrušeno bylo divadelní představení Jistě, pane premiére!, naplánované na 3. dubna. Pravděpodobně najde své místo v kalendáři na jaře
příštího roku, ale v tomto případě budeme po otevření informačního
centra vstupné vracet.
Recitál písničkáře Karla Plíhala našel nový termín. Z původního 21. dubna 2020 byl přesunut na 2. března příštího roku. Zakoupené vstupenky
zůstávají v platnosti.
Když v březnu začala celostátní karanténa, asi si málokdo dokázal představit, že by omezení trvala týdny, nebo dokonce měsíce. Z kalendáře
tradičních akcí však postupně mizí další události. Letos se tedy nebude
konat Benefiční koncert Ostrova života, RockMoto Vejkend, Evropský pohár historických modelů plachetnic, Odemykání Kristýny ani tradiční
oslavy mezinárodního dne dětí na Kristýně. Definitivně byl zrušen i letošní ročník Hrádeckého rockového léta. Naopak s rozvolňováním opatření se podaří připravit letošní promítání Kinematografu bratří Čadíků
na Horním náměstí na přelomu června a července.

Podle vyjádření vlády z konce dubna se letos v létě, tedy do konce
října, neodehrají žádné festivaly s účastí tisíců lidí. V současnosti je limit
počtu účastníků nastaven na 100, ale bude se pravděpodobně měnit.
Pokud se však zásadně nezvýší, jsou v ohrožení i letošní Hrádecké slavnosti a Bartolomějská pouť. Nicméně zatím vyčkáváme, je možné, že se
situace natolik zlepší, že se slavnosti konat budou, byť s přijetím řady
opatření a možná i s omezením programu. Podobně je zatím nejistý
osud Hrádeckých dožínek, které mají být letos navíc zároveň Oslavami
Mikroregionu Hrádecko–Chrastavsko. Konat by se měly 12. září.
Z kalendáře vypadly i sportovní akce. Běh Trojzemím, na který se
chystala tisícovka běžců, se bude konat až za rok. Pořadatelé chystají
alespoň jeho virtuální podobu. Silniční cyklistický závod Okolo 80 dubů
už svoji virtuální podobu odstartoval na začátku května. Lužická padesátka by se měla konat 5. září, na říjen se podle možností přesune Běh
Císařským údolím. A otazníky visí i nad letošním závodem horských kol
Bike babí léto a Hrádeckým triatlonem.
Podle zveřejněného plánu uvolňování opatření se mohou od 11. května otevřít kina. Diváci však musí sedět ob jednu řadu a jen po dvou vedle sebe. Pro naše hrádecké kino to znamená kapacitu omezenou na asi
20 míst. I tak jej ale podle možností otevřeme. Vše závisí také na tom, jak
bude vypadat obnovený kalendář filmových premiér.
Oproti původním plánům vlády, podle kterých měly být knihovny
otevřené jako poslední, se knihy nakonec mohou půjčovat už od 27. dubna. Městská knihovna je prozatím otevřená v omezeném režimu. Čtenáři
si musí desinfikovat ruce, vrácené knihy jsou odkládány do karantény.
Ale i tak se ukázalo, že se čtenáři nemohli dočkat. Během první hodiny
po znovuotevření jich přišlo 25! Knihy si nyní mohou čtenáři půjčovat
v úterý a ve čtvrtek od 9 do 16 hodin s polední přestávkou od 12 do
13 hodin a ve středu od 9 do 12 hodin. Všem čtenářům byly výpůjčky
automaticky prodlouženy do 31. května.
I když výčet zrušených akcí působí smutně, věříme, že se situace
zklidní. Alespoň za některé budou pořadatelé hledat náhradu, jakmile
budou jasnější pravidla, za kterých se mohou konat.
Vít Štrupl
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Stodola ve Václavicích ožije

Václavičtí získají nové místo pro setkávání. Stane se jím nevyužitá stodola
v centru obce, nedaleko hasičárny. Stodolu na popud bývalého osadního výboru město zakoupilo do majetku obce a využilo na ni prostředky z Fondu rozvoje Václavic a Uhelné. Po diskuzi, jak nově získaný
prostor využít, padla volba na zachování jejího vesnického rázu a úpravu
prostor ke společenským aktivitám. V tuto chvíli se vypracovává projektová dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele. To, jak
bude stodola v konečné fázi vypadat, zatím není jasné. Inspirací projektantům může být vizualizace, kterou má město k dispozici. Součástí
projektu je kromě opravy samotné budovy a proměny interiéru i úprava
jejího okolí. Po skončení rekonstrukce může stodola sloužit k nejrůznějším setkáním, jako společenská místnost, herna nebo malý divadelní sál.
Její konečnou podobu jí tak vtisknou především sami Václavičtí.

Dar pro žitavské hasiče

Z prostředků města Hrádek nad Nisou nechali hrádečtí hasiči vyrobit
roušky svým žitavským kolegům.
Celkem 180 textilních roušek vyrobila firma Mirka SPORT a zároveň na
každou vyšila v němčině nápis hasiči. Dar si na hranicích mezi Hrádkem
nad Nisou a Hartavou předali zástupci hasičských sborů obou měst.
Roušky putovaly nejprve do hasičské zbrojnice v Žitavě. U německých
sousedů nedostatkové zboží zůstane částečně tam, částečně zamíří i do
okolních jednotek.
Ani dárci nakonec nepřišli zkrátka. Dostali od svých severních sousedů za dárek sladkou odměnu v podobě několika plat Nutelly.
-rs-

Věra Baumgartnerová

Setkání na Trojzemí
Starostové měst Hrádku nad Nisou, Žitavy i Bogatynie jako partneři
společně dokázali již mnohé. Od dob velkých společenských změn na
přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století bořili jednu
bariéru za druhou. Sbližování v Trojzemí je dnes na první pohled patrné
na ekonomické, společenské i vzdělávací úrovni.
Všichni tři současní lídři sousedních měst shodně prohlašují, že si
ještě nedávno nikdo z nich neuměl představit situaci, kdy jsou uzavřené
hranice a společné aktivity v mnoha oblastech nuceně omezené. Podobně se k nastálé situaci vyjádřil také hejtman Libereckého kraje pan Martin Půta.
Stalo se tak v pátek prvního máje na Trojzemí. Nepočetné setkání
alespoň symbolicky připomenulo 16 let od přistoupení České republiky
a Polska do Evropské unie. Letos bez ohňostroje, oslav i prostého podání
rukou. Jen se skromným přípitkem uprostřed řeky Nisy a směrem do Polska přes hraniční potůček.
Všichni tu chápali a dodržovali nutná omezení, ačkoli se diskutovalo
o jejich rozsahu, odlišném v každé ze tří zemí. Bylo příjemné se alespoň
na chvíli společně vidět, i přes to, že nikdo nesměl překročit hranice.
Snad už je na obzoru doba, kdy omezení pominou a hranice v Trojzemí
znovu nebudou pro slušné lidi překážkou.
Roman Sedláček

tip na výlet

Tip na výlet

Květnový tip na výlet nás zavede do nedalekého Sloupu v Čechách, na
místo, kde se ukrytá v lesích nachází přírodní divadelní scéna. V jarních
měsících je to místo jako stvořené pro krátkou procházku na čerstvém
vzduchu. Divadelní prkna ožívají v létě, kdy se tu několikrát do týdne konají nejrůznější představení amatérských i profesionálních souborů.
Věřme, že do té doby se život v Česku vrátí do normálu a budeme si
moci některé z vystoupení společně užít. Zatím se můžeme seznámit se
zajímavou historií tohoto unikátního místa.
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otevřel profesor Ringel na svatodušní neděli roku 1921. Prvním divadelním představením bylo drama „Potopený zvon“.

Lesní divadlo ve Sloupu v Čechách
Vznik Lesního divadla se datuje do roku 1920, kdy ve Sloupu v Čechách
vznikla, pod vedením profesora Rudolfa Ringela, skupinka nadšenců
divadla. Divadelní spolek Sloup původně začal hrát v sále místního hotelu. Prakticky od začátku se ale zabýval myšlenkou vlastní divadelní
scény. V úvahu připadal lesní prostor s romantickými skalami na pozemku
hraběte Augustiana Kinského u silnice vedoucí na Svojkov. Za podpory
hraběte, místních podnikatelů a novoborských továrníků se podařilo dát
dohromady 50 000 korun českých a během roku 1921 vystavět lesní scénu,
které se žádná jiná v Čechách nevyrovnala. Vyhloubily se chodby v pískovcové skále, postavilo se podium, pískovcová věž a stěna s gotickou bránou a také sedačky pro 2 000 návštěvníků. Nové lesní divadlo slavnostně
K rozsáhlejším stavebním úpravám v Lesním divadle došlo poté
v letech 1957–1959. Bylo opraveno podium, instalovány nové lavice,
vstupní brány atd. V 60. letech však divadlo postupně upadalo v zapomnění a bylo úplně zdevastováno. Znovuobjeveno bylo až v roce
2004, kdy se za účasti místních obyvatel podařilo vyzdít nové podium,
vybudovat novou elektrickou přípojku, udělat sedačky pro 250 diváků,
ze skalních chodeb vyvézt stovky metráků nánosů písku a provést zemní
úpravy. Zároveň se upravila přístupová cesta z obce novými schody, zábradlími a lavičkami. Obnovené divadlo bylo znovu slavnostně otevřeno
3. června 2004. Od té doby především obec Sloup v Čechcách za vydatné pomoci jeho příznivců pracuje na jeho neustálém zvelebování.
Přibylo například venkovní osvětlení areálu a ještě lepší přístupové cesty.
V současnosti navštíví divadlo každým rokem tisíce nadšených lidí.
Vychutnat si koncert, pobavit se na představení anebo prostě jen obdivovat neopakovatelnou atmosféru samotného místa. Výlet bude bavit
i děti, které mohou procházet labyrintem nesčetných chodeb. Lesní
divadlo najdete asi půl kilometru od skalního hradu Sloup a dovede vás
k němu červená turistická značka.
Věra Baumgartnerová

Jiné Velikonoce
Letos byly snad pro všechny z nás velikonoční svátky zvláštní a jiné. Těšit
jsme se mohli z nadcházejícího jara. Do ulic města vneslo spoustu nádherných květů i hřejivého sluníčka. Přesto nám mnoho věcí chybělo.
Bujaré oslavy stejně jako společenská nebo duchovní setkání díky
opatřením proti hrozící epidemii nepřipadaly v úvahu. Většina rodin tak
svátky trávila jen v nejuzším kruhu. Na druhou stranu nám tento způsob
jara možná otevřel oči v tom, co je v životě opravdu důležité.

S výzdobou horního hrádeckého náměstí letos nepomáhaly děti z místních mateřinek, které zůstaly kvůli nouzovému stavu doma. Na základě
výzvy Hedviky Zimmermannové, ke které se připojila řada hrádeckých
obyvatel, ozdobily rozkvetlé stromy na náměstí symboly jara a Velikonoc
spolu se vzkazy a přáníčky dobrovolníkům i profesionálům pečujícím
v dnešní složité době o všechny, kdo to potřebují…
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