roãník 29, ãíslo
červen 2020

Hranice se
otevírají
Hlídkující policisté na polské straně,
zatarasené silnice na přechodech
a mezinárodní vlak, který končí na hrádeckém nádraží. Situace kolem koronaviru nás uvrhla do doby před
mnoha lety. Zavřené hranice nám
znemožnily jezdit pohodlně za prací,
sportem, na nákupy nebo na výlety
k našim sousedům. A nejen nám,
stejně na tom byli i lidé na druhé
straně hranice. Také oni k nám jezdí
pracovat, nakupovat, ke kadeřníkovi
nebo se prostě jen dobře najíst a pobavit. Všem nám to přijde naprosto samozřejmé a přirozené. Zvláštní režim
na hranicích trval bezmála tři měsíce.
Za tu dobu jsme si mohli uvědomit,
jak důležitá je svoboda, kterou nám
otevřené hranice dávají. V tuto chvíli
můžeme bez omezení vycestovat do
Německa, hranice s Polskem by se
podle posledních informací měly zcela
otevřít 12. června. Trojzemí tak opět
ožije a budeme moci naplno využívat
jedinečné a výjimečné polohy na hranici tří států, ve které naše město leží.

Kristýna opět nabízí řadu novinek

Slavnostní zahájení sezóny na Kristýně bylo letos o poznání skromnější, než v jiných letech. Oblíbená
akce se koná vždy 8. května. Odemykání jezera proběhlo v tradičním duchu, nechyběla víla Kristýna,
symbolický klíč, ani vzácní hosté. Chyběl ovšem celodenní program a především diváci, kteří by slavnostnímu aktu přihlíželi. Letos panu starostovi u odemykání Kristýny asistovala slavná dálková
plavkyně Markéta Pechová, která nedávno překonala i kanál La Manche, hejtman Libereckého kraje
Martin Půta a pan Petr Sedláček. Nejen samotné zahájení, ale i první týdny letošní sezóny byly poznamenány koronavirovou krizí. V jiných letech je touto dobou v areálu téměř plno, protože Kristýna
je oblíbeným cílem školních kolektivů a s koncem školního roku sem míří party ze širokého okolí. Svou
roli sehrály také uzavřené hranice a nemožnost přivítat zahraniční klientelu. Ředitel Kristýny, Ing. Radek Petr odhaduje propad tržeb na 2 miliony korun, zároveň ale věří, že se ztrátu podaří dohnat na
podzim. Lidé totiž letos nově objednávají týdenní pobyty i na měsíc září. Na léto už je téměř vyprodáno.
Oblíbenost Kristýny s každým rokem stoupá. Klienti se rádi vrací a stejně jako hrádečtí návštěvníci
se mohou každý rok těšit na novinky. Město Hrádek nad Nisou do Kristýny masivně investuje. Na severní pláži se během uplynulých měsíců podařilo vybudovat dřevěná mola a terasy. Tato „plovárna“
by zároveň měla pomoci vyřešit problémy s dešťovou erozí, která v této části jezera ničila pláž. Krásný
a lidmi hodně vyhledávaný zelený trávník na hlavní pláži by letos měl být ještě krásnější. Povedlo se
totiž vybudovat studnu, ze které se trávník bude zalévat. V prostoru pláže „na středu“ vznikl pohodlný
přístup do vody pro vozíčkáře. Nejžhavější novinkou pak bude zavezení bílého křemičitého písku i na
severní pláž. K ještě většímu komfortu pro návštěvníky Kristýny přispívají i drobnosti, jako například
vtipné jednoduché tabule, které se objeví na cestě pod hlavní pláží a které budou vyzývat cyklisty, aby
v těchto místech sesedli z kola a mysleli na to, že v tomto prostoru se pohybují malé děti.
Kromě úpravy pláží se přes zimu pracovalo také v kempu. Podařilo se kompletně zrekonstruovat
jednu starší chatu. Proměnila se na moderní, až sedmilůžkovou luxusní VIP chatu. V Penzionu budou
mít nově zájemci k dispozici malý wellnes. Tato služba je stále žádanější, a ani Kristýna tak nezůstává
pozadu. V zadní části kempu pak začala rekultivace plochy pro umístění stanů a karavanů, díky které
budou mít klienti větší pohodlí.
Pokračování na str. 3

Věra Baumgartnerová

V červnovém čísle:
— Zahájení sezóny na Kristýně
— Obnova Liberecké pokračuje
— Hrádek usiluje o titul Stavba
roku
— Závod Okolo 80 dubů
— Koncert pro Hrádek
— Připomínka konce 2. sv.války

Příloha: Žitava tajuplná,
romantická i podmanivá 4
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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 prázdninového čísla je 5. 7. 2020.
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 15. 07. 2020.
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lnformace z radnice

Usnesení rady města

12. schůze rady města
Rada města na svém 12. zasedání, konaném dne 6. května 2020, mimo
jiné:
— souhlasila s přijetím finančního daru v celkové výši 10 000 Kč na nákup ochranných a desinfekčních prostředků od společnosti H-therma
— schválila přijetí věcného daru (400 ks respirátorů a 400 ks roušek)
v celkové hodnotě 20 800 Kč od společnosti EEH, s. r. o.
— schválila rozdělení finančních prostředků z Dotačního programu
města Hrádek nad Nisou pro rok 2020 jednotlivým žadatelům v Podprogramu na projekt a v Podprogramu na podporu volnočasových
aktivit
— schválila přidělení zakázky na dodavatele služeb „Tisk městského
zpravodaje HRÁDECKO“ společnosti Geoprint, s. r. o., Liberec, a to
za nabídkovou cenu pro jeden výtisk v rozsazích: 7,95 Kč bez DPH / ks
(12 stran + krajská příloha), 8,35 Kč bez DPH / ks (16 stran + krajská
příloha) a 10,22 Kč bez DPH / ks (20 stran + krajská příloha), při počtu
1 500 ks výtisků měsíčně
— schválila podání žádosti o dotaci na projektový záměr „Park Cihelna
Hrádek nad Nisou – tůně“ do Dotačního fondu Libereckého kraje,
o celkových výdajích ve výši 3 562 596,88 Kč vč. DPH, požadované
dotaci ve výši 1 000 000 Kč (28,07 %) a vlastním podílu ve výši
2 562 596,88 Kč
— schválila poskytnutí dotace žadateli Český kynologický svaz ZKO Hrádek nad Nisou ve výši 15 000 Kč na zajištění akce „3. ročník Memoriálu Josefa Válka v kynologii“
— schválila dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/2716 Hrádek nad
Nisou, ul. Liberecká – Oprava komunikace a výstavba chodníku“,
společnosti PORR, a. s., Praha 10, s dílčím plněním za Akci B ve výši
8 720 000 Kč bez DPH, tj. 10 551 200 Kč vč. DPH
— schválila dodavatele veřejné zakázky „TDI – Silnice III/2716 Hrádek
n. N., ul. Liberecká – Oprava komunikace a výstavba chodníku“, společnosti ABM Kontrol, s. r. o., Liberec, s dílčím plněním za Akci B ve
výši 62 000 Kč bez DPH, tj. 75 020 Kč vč. DPH
— schválila dodavatele veřejné zakázky „BOZP – Silnice III/2716 Hrádek
nad Nisou, ul. Liberecká – Oprava komunikace a výstavba chodníku“,
p. Illicha z Roztok, s dílčím plněním za Akci B ve výši 17 000 Kč bez
DPH, tj. 20 570 Kč vč. DPH
— schválila dodavatele veřejné zakázky Technický dozor investora TDI
na akci: „Hrádek nad Nisou, ul. Stará – chodník“, společnost ABM
Kontrol, s. r. o., Liberec 1, za celkovou cenu 46 500 Kč bez DPH
(tj. 56 265 Kč vč. DPH)
— schválila plnění investičního záměru možného řešení rekonstrukce
bývalé budovy celnice pro účely OCP v Hrádku nad Nisou, a to vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a inženýrskou
činnost, společnosti Energy Benefit Centre, a. s., Praha 6, za celkovou cenu 490 000 Kč bez DPH (tj. 592 900 Kč vč. DPH)
— schválila přidělení zakázky s názvem „Snížení energetické náročnosti
a instalace VZT v KD Beseda Hrádek nad Nisou“ firmě Energy Benefit Centre, a. s., Praha 6 – Petřiny, za celkovou cenu 387 200 Kč včetně
DPH (320 000 Kč bez DPH)
— schválila přidělení zakázky na akci: „Schubertova vila – zpevněné plochy v parteru – Hrádek nad Nisou“ firmě Baslet, s. r. o., Chotyně za
cenovou nabídku ve výši 298 900,23 Kč s DPH (bez DPH 247 024,98 Kč)
— schválila uzavření Dohody o zvláštním užívání veřejného prostranství za účelem umístění předzahrádek s provozovateli cukrárny na
Horním náměstí a restaurace Camelot za celkovou cenu 100 Kč v sezóně 2020, kdy tato částka je stanovena mimořádně s ohledem
na omezení stanovená vládou ČR v důsledku epidemie koronaviru
jako podpora města podnikajícím subjektům.
13. schůze rady města
Rada města na svém 13. zasedání, konaném dne 20. května 2020,
mimo jiné:
— schválila poskytnout Lince bezpečí finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč
na poskytování služeb prostřednictvím bezplatné telefonní linky,
e-mailu a chatu dětem i dospělým, kteří hledají pomoc při řešení negativních životních situací
— schválila poskytnout žadateli Přístav 3V, z. ú., Chrastava, finanční

z radnice

—

—

—
—
—
—
—
—

—

—

—

—

příspěvek ve výši 10 000 Kč na poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením
schválila poskytnout Centru Lira, z. ú., Liberec, finanční příspěvek ve
výši 17 100 Kč na poskytování sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi s poruchou autistického spektra a příspěvek ve výši 9 400 Kč
na poskytování preventivní sociální služby raná péče pro rodiny s dítětem s postižením žijící v Hrádku nad Nisou
schválila plnění investičního záměru, a to zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR/DSP k akci s názvem „Hrádek nad Nisou,
ul. Liberecká II“, subjektu Nýdrle – projektová kancelář, spol. s r. o., Liberec 30, za celkovou cenu 198 000 Kč bez DPH (239 580 Kč vč. DPH)
schválila vypsání veřejné zakázky malého rozsahu pro výběr dodavatele na veřejnou zakázku s názvem „Oldřichov na Hranicích – nová
infrastruktura na mezinárodní trase Hřebenovka“
schválila dodavatele revitalizace zahrady u Podstávkového domu
Koník, subjektu JIB, s. r. o., Brandýs nad Labem, za celkovou cenu
331 317 Kč bez DPH (tj. 400 894 Kč vč. DPH)
schválila dodavatele stavby „Hrádek nad Nisou, ulice Stará – chodník“,
společnosti BASLET, s. r. o., Chotyně, za celkovou cenu 2 449 510,20 Kč
bez DPH (tj. 2 963 907,34 Kč vč. DPH)
schválila vypsání veřejné zakázky pro výběr dodavatele na veřejnou
zakázku s názvem „Hrádek nad Nisou, mobilita – Dům s pečovatelskou službou Nádražní, odstranění bariér“
schválila přidělení zakázky „Opravy výtluků komunikací metodou
ITHR za 1 m2“ firmě Street, s. r. o., Praha 8, ve výši 528,77 Kč včetně
DPH (437 Kč bez DPH) za 1 m2
schválila přidělení zakázky „Předláždění propadlých a nerovných chodníkových těles z materiálu města v rozsahu cca 500–1 000 m2/rok“ firmě Baslet, s. r. o, Chotyně, ve výši 410 Kč včetně DPH (338,85 Kč bez
DPH) za 1 m2
schválila přidělení zakázky „Výměna vrat garáží hasičské zbrojnice
v Hrádku nad Nisou – II. etapa“, společnosti METALO, s. r. o., Liberec 22, za celkovou nabídkovou cenu 376 941,62 Kč včetně DPH
(311 522 Kč bez DPH)
schválila přidělení zakázky na výrobu a dodávku nábytku na akci
s názvem „Komunitní centrum – Hrádek nad Nisou“, firmě TON, a. s.,
Bystřice pod Hostýnem, za nabídkovou cenu 333 701,50 Kč vč. DPH
(275 786,36 Kč bez DPH)
schválila uzavření Dohody o zvláštním užívání veřejného prostranství
za účelem umístění předzahrádky s provozovateli cukrárny v Anglické ulici a prodejny Pyramida kebab za celkovou cenu 100 Kč v sezóně
2020, kdy tato částka je stanovena mimořádně s ohledem na omezení stanovená vládou ČR v důsledku epidemie koronaviru jako podpora
města podnikajícím subjektům
schválila nové znění „Plánovací smlouvy“ se společností VGP Park
Hradek nad Nisou 2., a. s., Jenišovice.

14. schůze rady města
Rada města na svém 14. zasedání, konaném dne 27. května 2020, mimo
jiné:
— schválila čerpání rezervního fondu organizace Základní škola, Hrádek nad Nisou – Donín ve výši 18 840 Kč na nákup vysavače, parního
čističe a čističe oken do organizace
— schválila uzavření smlouvy Komplexního pojištění Na míru Kooperativa pojišťovna, a. s., pro žací stroj ZETOR RZ: L015712, a to na dobu
určitou od 21. 5. 2020 do 31. 10. 2020 za celkovou cenu 3 523 Kč,
sjednanou prostřednictvím QUATRO FINANCE, a. s., Praha 1.

Ze zasedání zastupitelstva města

3. zasedání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města na svém 3. řádném zasedání, konaném dne
27. 5. 2020, mimo jiné:
— neschválilo zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 545/1,
o výměře cca 80 m2 z celkových 5 748 m2, části pozemku p. č. 545/2,
o výměře cca 50 m2 z celkových 874 m2 a části pozemku p. č. 353/1,
o výměře cca 30 m2 z celkových 5 250 m2 (vše v k. ú. Loučná) z důvodu
závazku, které město Hrádek n. N. převzalo od Státního pozemkového úřadu
— schválilo prodej pozemku p. č. 191/6, zahrada, o výměře 1 260 m2
v k. ú. D. Suchá u Chotyně, za účelem zřízení přístupové cesty a zázemí k nemovitosti, za celkovou kupní cenu 312 011 Kč (257 860 Kč
+ zákonná sazba DPH)

6. ãíslo,
červen 2020

z radnice
— neschválilo zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 1145/1, ostatní
plocha, komunikace, o výměře 160 m2 v k. ú. Oldřichov na Hranicích
z důvodu možného budoucího záměru města Hrádek nad Nisou
— schválilo prodej pozemku p. č. 215/16, ostatní plocha, o výměře
58 m2 v k. ú. Dolní Suchá u Chotyně, za nabídnutou cenu 12 000 Kč
(tj. 206,897 Kč/m2) za pozemek + 5 881 Kč (náklady na vypracování
geometrického plánu), tj. za celkovou kupní cenu 17 881 Kč
— schválilo prodej pozemku p. č. 747/1, zahrada, o výměře 795 m2,
v k. ú. Oldřichov na Hranicích, za účelem narovnání majetkoprávních
vztahů, za cenu dle ZP 230 Kč/m2, k ceně bude připočtena zákonná
sazba DPH + 3 025 Kč (náklady na vypracování ZP), tj. za celkovou
kupní cenu 224 274 Kč (182 850 Kč + zákonná sazba DPH + náklady
ZP)
— schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 30 000 Kč Oblastní
charitě Liberec, na poskytování služeb v Domově pokojného stáří –
Domově sv. Vavřince v Chrastavě
— schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 50 000 Kč Hospicu
sv. Zdislavy, o. p. s., na zajištění činnosti Hospice sv. Zdislavy
— schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli Orel jednota
Hrádek nad Nisou, ve výši 160 000 Kč na úhradu nákladů na energie
ve sportovním areálu jednoty Orel
— schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli FK SLOVAN
Hrádek nad Nisou 1910, z. s., ve výši 4 730 038,15 Kč na zajištění spolufinancování projektu „Modernizace areálu FK SLOVAN Hrádek nad
Nisou 1910, z. s.“
— schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Hrádek nad Nisou
č. 1/2020 o místním poplatku z pobytu.
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Kristýna opět nabízí řadu
novinek
Dokončení ze strany 1

Vedení Kristýny muselo také zareagovat na současnou situaci, která si
vyžádala nejrůznější opatření. Na sociálních zařízeních a WC se nově objevily dávkovače s desinfekcí. Toalety se častěji uklízí a také se pravidelně
desinfikují styčné plochy, jako jsou kliky, pákové baterie a podobně. Ve
spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí se bude muset v průběhu sezóny řešit i kapacita areálu, nutnost rozestupů i další případná omezení.
Jak konkrétně bude vše vypadat, ukáže čas. Na Kristýně jsou připraveni,
nezbývá, než si přát krásné počasí, protože to je pro zdar sezóny úplně
nejdůležitější.
Věra Baumgartnerová

Příští řádné zasedání Zastupitelstva města se bude konat 24. června
2020 od 17 hod v multifunkčním sále Brány Trojzemí.

Budoucnost škol bude řešit odborná komise,
rozhodne se v lednu

V březnovém a květnovém čísle HRÁDECKA jsme přinesli informace
o změnách, ke kterým letos dojde ve vedení Základní školy T. G. Masaryka. Poté, co stávající ředitelka Mgr. Edita Poláčková oznámila svou
rezignaci k 31. červenci, stálo město 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. Následovalo usnesení rady města, která doporučila zastupitelstvu města sloučení obou škol do jednoho subjektu s tím, že přejímající
bude ZŠ Lidická, na kterou by tím přešel majetek, práva a závazky
Základní školy T. G. Masaryka a ředitelem školy by zůstal Mgr. Jaroslav
Poláček. Zastupitelstvo města se ale z důvodu šířící se nákazy nového
typu koronaviru a přijatých vládních opatření od února nekonalo,
otázka sloučení škol na něm tedy nebyla projednávána. Přijetí doporučujícího usnesení rady města a jeho zveřejnění vyvolalo debaty především na sociálních sítích a samozřejmě i v obou školách. V květnovém
čísle HRÁDECKA jsme psali o jednáních, která následně probíhala na
obou školách a ve školské radě ZŠ T. G. Masaryka.

V květnu se konal seminář pro členy zastupitelstva města, na kterém
byli seznámeni s aktuální situací a s dosavadním postupem vedení
města. Následující dlouhá debata přinesla řadu otázek, které se týkaly
kladů a záporů obou řešení. Probíraly se také cíle, ke kterým by se mělo
hrádecké školství ubírat. Z diskuze vyznělo, že většina zastupitelů by pro
své rozhodování uvítala více podkladů a více času, stejně jako možnost
debaty s veřejností. I když se jednalo o seminář, nikoliv oficiální jednání
zastupitelstva města, většina zastupitelů se přiklonila k tomu, aby se
problematice věnovala odborná komise a na základě jí předložených
výsledků bylo přijato rozhodnutí.
Už v dubnu se podařilo najít způsob, jak získat čas pro práci odborné
komise a nenechat školu bez odpovídajícího vedení. V Základní škole
T. G. Masaryka bude na příští školní rok vedením školy pověřen nově
jmenovaný zástupce ředitele, kterým se stane od 1. srpna Mgr. Karel Kocourek.
Odborná komise, kterou jmenovala rada města, se bude scházet od
června do prosince letošního roku. Jejím úkolem bude připravit podklady pro definitivní rozhodnutí zastupitelstva města, ke kterému by
mělo dojít v lednu 2021. Komise bude třináctičlenná. Po třech členech
do ní jmenovaly obě velké školy, po dvou školy v Doníně a v Loučné
a po jednom členu jmenovaly školské rady ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ Lidická. Třináctým členem bude místostarosta města Pavel Farský. Jednání
komise bude řídit profesionální facilitátor, který nebude z Hrádku a bude
nezaujatý vůči jakémukoliv řešení. Vzhledem k tomu, že členy komise
navrhovaly školy, resp. školské rady, by měly vzniknout opravdu nezávislé
podklady a doporučení, podle kterých budou zastupitelé rozhodovat.
K budoucnosti hrádeckého školství byla připravena také debata v kulturním domě, která byla určena široké veřejnosti. Kvůli limitům počtu
účastníků proběhla nadvakrát, ve čtvrtek 21. května od 14 a od 17 hodin.
Na obě setkání s vedením města a vedením obou škol přišlo dohromady
asi 90 diskutujících z řad učitelů, rodičů, ale i žáků. Na debatách byla
prezentována aktuální situace a nastíněna část argumentů ve prospěch
sloučení škol. Učitelé i rodiče vznesli řadu připomínek a dotazů. Zřízení
odborné komise, která se bude věnovat budoucnosti hrádeckých škol,
by mělo do celého procesu rozhodování vnést klid a věcnost, což ocenili
i lidé přítomní debatě v DK Beseda.
Vít Štrupl
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Rekonstrukce ulice Liberecká Nové parkoviště v Lidické ulici
Obyvatele bytových domů za areálem Praga v Lidické ulici dlouhodobě
vstupuje do další etapy
trápí nedostatek parkovacích míst. Jednou z letošních investičních akcí

Vloni na podzim byla zahájena kompletní rekonstrukce ulice Liberecká.
Stavba začala v části ulice nad železničním přejezdem a postupně se
přesouvala do horního úseku od odbočky do sídliště až po křižovatku
u prodejny Albert. Od 1. června stavební firmy začaly pracovat v obou
úsecích. Asi do poloviny června tak je uzavřen pro veškerou dopravu
železniční přejezd.
Kompletní rekonstrukce ulice zahrnuje výměnu všech podzemních sítí.
Stavba se připravovala několik let, nyní je potřeba především zkoordinovat jednotlivé práce. Přes složitost takové investice se zatím daří dodržet
naplánovaný harmonogram. V současnosti jsou dokončeny tři čtvrtiny
prací na obnově vodovodu, kanalizace a potřebných přípojek. Zbývají
dokončit přípojky právě v úseku od železničního přejezdu po bývalou
pekárnu. V horní části Liberecké ulice nyní probíhá rekonstrukce plynovodu, která se ve spodním úseku dělala už vloni na podzim. Aktuálně
se chystají k překládání kabelů společností ČEZ a Cetin. Liberecký kraj
vysoutěžil dodavatele rekonstrukce vlastní vozovky.
Doprava ve spodním úseku je nyní možná pouze ulicí Zahradní.
V horním úseku Liberecké ulice se nic nemění, tedy směrem nahoru mohou auta projíždět podél bývalého panelového domu Vulkanu, směrem
dolů kolem restaurace U Sudu. „Jakmile se stavba posune nad křižovatku
ulic Liberecká a Stará, železniční přejezd se opět zprůjezdní s odbočením doleva do ul. Stará. Nicméně celý ‚spodní‘ úsek ul. Liberecká bude
nadále uzavřený z důvodu stavby. Jinak to bohužel řešit nejde. Všem
vám děkuji za pochopení a respektování nového dopravního značení,“
říká starosta města Josef Horinka.
-vš-

města je vybudování nové a podstatně rozšířené odstavné plochy před
domem č. p. 321.
Práce se rozeběhly v květnu a nyní se již rýsují obrysy nového parkoviště. Byly odstraněny staré panely. Nová komunikace bude asfaltová,
samotnou parkovací plochu zpevní drenážní dlažba, která umožní vsakování dešťové vody. Po obvodu parkoviště budou na závěr vysázeny
tavolníky a brsleny.
Obyvatelé této lokality se tedy již zanedlouho dočkají 29 parkovacích
míst. Celá investiční akce bude město stát 1,331 milionu korun. Ve výběrovém řízení získala zakázku společnost SKJ, s. r. o.
-vš-

Ulice Stará bude bezpečnější
Rekonstrukce Liberecké ulice není jediná, která v letošním roce zkomplikuje dopravu kolem železničního přejezdu. Pracovat se bude i v ulici
Stará. Spojnice mezi ulicemi Liberecká a Oldřichovská se v průběhu času
stala jednou z velmi vytížených silnic ve městě. Kromě toho, že komunikaci využívá stále více řidičů osobních i nákladních aut, ve větší míře
se po ní pohybují i chodci mířící například do průmyslové zóny na
Oldřichovské. Především pro ně město připravilo projekt na vybudování
chodníku. Práce přijdou včetně DPH na bezmála 3 miliony korun a provede je firma BASLET z Chotyně. Stejně, jako na jiné projekty, se městu
na vybudování chodníku podařilo získat dotace. Zahájení stavby se
předpokládá v nejbližších dnech. Hotovo má být na podzim.
Dalším problematickým místem na této komunikaci je nebezpečné
přecházení v místech nad závorami. V minulosti došlo k drobné úpravě
a vzniklo zde místo k přecházení se sníženým profilem chodníku. I přesto
zde dochází k nebezpečným situacím, a to jak z pohledu chodců, tak
řidičů. Zároveň s chodníkem tak dojde i k vybudování přechodu, díky
kterému bude přecházení bezpečnější.
-vb-

ze společnosti

6. ãíslo,
červen 2020

5

O Cenu Karla Hubáčka se ucházejí dvě stavby z Hrádku

Liberecký kraj i letos vyhlásil soutěž o Stavbu roku Libereckého kraje.
Město Hrádek nad Nisou do hlavní soutěže přihlásilo dvě výjimečné
stavby – Komunitní centrum v Schubertově vile a novou městskou
knihovnu. O hlavní Cenu Karla Hubáčka vloni z Hrádku soutěžily rekonstrukce Ruské vily, podstávkového domu Koník a kaple Panny Marie na
Uhelné. Projekt rekonstrukce Ruské vily získal druhé místo v Ceně veřejnosti.
Novostavba knihovny už v loňském roce získala ocenění Komunální
projekt roku. Stavba s originální fasádou stále budí zájem veřejnosti.
Rekonstruovaná Schubertova vila je zase kulturní památkou nadregionálního významu, dochovanou s řadou autentických prvků a nyní citlivě
rekonstruovanou.

Cílem soutěže Karla Hubáčka je prezentace kvalitní architektury a stavitelství v našem kraji. Už v loňském roce byla konkurence přihlášených
staveb veliká. A je vidět, že se v současnosti daří budovat stavby, které
zaujmou architektonickým pojetím i řemeslným detailem.
Co tedy mohou obě stavby z Hrádku v soutěži nabídnout neobvyklého? Hrádecká nová knihovna je poněkud skryta zrakům veřejnosti,
protože se nachází ve dvoře multifunkčního centra. Hlavní průčelí, tvořené pálenými cihlami kladenými mezi vodorovné plechy, evokuje knihy
v regálech. Využity byly cihly z původní „staré pekárny“, čímž došlo
k symbolickému propojení obou staveb. Samotná stavba je od stěn, přes
stropy až po střechu vybudována ze železobetonu. Zajímavé je dvouramenné schodiště, které využívá železobetonových prefabrikátů. Jeho nepravidelnost podtrhuje nasvícení tvořené diodovými pásy.
Neobvyklým prvkem přízemí je prezentace výsledků archeologického
průzkumu, předcházejícího výstavbě knihovny. Původní pekárna, tedy
i nová knihovna, se nacházejí částečně na půdě starého hrádeckého
hřbitova kostela sv. Bartoloměje. Průběh původní hřbitovní zdi a dvě
z koster nalezené při záchranném archeologickém průzkumu jsou v podlaze knihovny naznačeny odlišným odstínem krytiny.
Ač je základní barvou interiéru šeď betonu, spolu s šedohnědými
regály, které kombinují kov a dřevo, tvoří útulný interiér. V betonových
stěnách jsou ve všech třech podlažích i schodišti odlité citáty tematicky
související s knihami a čtenáři.

Vila továrníka Hermana Schuberta ve Václavské ulici je po rekonstrukci využita jako Komunitní centrum. Postavena byla v roce 1924 podle
návrhu renomované architektonické kanceláře Lossow & Kühne. I když
po válce byla po čtyři desetiletí využívána jako jesle a později jako
knihovna, dochovala se v takřka nezměněné podobě s řadou architektonických detailů. Zvenčí můžeme obdivovat bohatě zdobené okenní
mříže, oplocení teras, chrliče nebo zbytky původních svítidel. Uvnitř pak
štukové stropy, původní okenní i dveřní výplně, okenní žaluzie, krb, elegantní schodiště do patra, vestavěné skříně, v některých případech i původní kování na dveřích a oknech. Všechny tyto prvky byly v maximální
možné míře zachovány i při rekonstrukci.
Obě přihlášené stavby z Hrádku nad Nisou bude hodnotit jak odborná porota, tak budou opět zařazeny do ankety Cena veřejnosti. Cena
veřejnosti bude teprve spuštěna, pokud budete chtít stavbám přidat svůj
hlas, bude to možné na stránkách soutěže www.stavbaroku.lk/cenaverejnosti. A o otevření ankety určitě budeme informovat i v HRÁDECKU.
Do interiérů Schubertovy vily se dnes mohou podívat jen klienti neziskových organizací, které zde našly své sídlo. Příležitostně ale bude
otevírána v rámci akcí věnovaných památkám. Letos tomu tak bude
v termínu dnů Evropského historického dědictví, které v Hrádku nad Nisou proběhnou 19. září.
Vít Štrupl
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Zastupitelem skoro půl století

Vloni v říjnu převzal pan Miroslav Řezníček Cenu Města Hrádek nad
Nisou. Zastupitelé tak ocenili hlavně jeho dlouholetou práci pro město.
Asi ani v rámci celé republiky nebude mnoho lidí, kteří by byli ve volených orgánech města činní nepřetržitě 46 let. Už v roce 1972 se Miroslav
Řezníček stal poslancem národního výboru za obvod Donín, později
členem zastupitelstva města, a to až do roku 2018. Od roku 1984 řídil
hrádecké komunální služby, které se pod jeho vedením rozvinuly a staly
vzorovým podnikem. Ve volném čase hrál fotbal. Nejprve za mužstvo A,
pak i za B a po třicítce za Václavice. Doteď chodí na každý zápas a s úsměvem říká, že má na stadionu vyhrazené VIP místo.
S panem Řezníčkem jsme se domluvili, že rozhovor do HRÁDECKA
pořídíme na zahradě jeho domu. Jenže z rozhovoru se stalo spíše vyprávění, které by vydalo klidně na knihu. Bylo škoda do něj vstupovat,
protože pro řadu starších čtenářů HRÁDECKA bude zajímavou vzpomínkou. Ti mladší se zase možná budou divit, jak věci tehdy fungovaly
a nefungovaly.

O práci
Do Hrádku nad Nisou jsem přišel po vojně v roce 1961 z Jablonce, kde
jsem pracoval v Liazu, jako vyučený autoklempíř. Šel jsem dělat do Pragovky, začal jsem zde hrát fotbal a k tomu studovat průmyslovou školu
v Liberci. Pak jsem se oženil, pracoval ve Stavokombinátu a následně
deset let v autoservisu v Chrastavě. Zlom přišel v roce 1972, kdy zemřel
ředitel chrastavského Komunálního podniku, pro který jsme s Fiatservisem pracovali. Výrobní náměstek šel dělat vedoucího odboru na město
a podnik zůstal tak nějak bez vedení. No a jednoho krásného dne za
mnou přišel právě ten odcházející náměstek a říkal: „Pane Řezníčku, vy
jste dělal předsedu závodního výboru ROH, tam jste se osvědčil, je vidět
že organizační schopnosti nějaké máte, máte tady nejvyšší vzdělání, tak
si sbalte vercajk, dodělejte práci, kterou máte rozdělanou a po neděli
přecházíte na mou funkci.“ Takže jsem se ze dne na den stal výrobním
náměstkem Komunálního podniku v Chrastavě, kde bylo tenkrát zaměstnaných asi 120 lidí.
V roce 1984 za mnou přišel hrádecký tajemník Janata se starostou
Kadlečkem, že by potřebovali vedoucího technických služeb. Na to jsem
přikývnul a následně nastoupil. Po 14 dnech práce jsem toho horentně,
ale opravdu horentně litoval.
Když jsem nastoupil, bylo zde jen 12 pracovníků, jeden traktor a dřevěný pluh. Měli jsme na starosti údržbu komunikací, veřejné osvětlení,
ale i výsadbu zeleniny ve sklenících. Pod Hrádek tehdy patřila i Chotyně,
to se vůbec nedalo zvládat. Každých 14 dnů jsem chodil na výbor, kde
jsem to schytal.
Navíc jsem měl docela kliku, že v Hrádku začaly být enormní zimy.
Sněhu bylo tolik, že jsme ho museli odvážet z města. Všechno se muselo
sypat černou škvárou, když nebylo černé město, nebylo posypáno. Ještě
koncem března, kdy byla v Liberci v neděli okresní konference partaje,
napadl sníh, jen asi 10 cm, možná i míň, ale jedna soudružka v tom
sněhu musela jít, a tak na mě podala stížnost. Znovu jsem šel tedy na
městský výbor partaje, kde jsem zase dostal zpucováno, že nebylo uklizeno a šel jsem domů bez prémií.
Další úkol. Dostal jsem třeba na starost veškerou výzdobu na 1. máje.
Dříve jsme si ty oslavy užívali, ale později, když jsem pracoval v technických

službách, jsem je začal nenávidět. Jezdil jsem na kole po celém Hrádku,
do Oldřichova, do Chotyně, kontrolovat, jaká je výzdoba a za mnou jezdila Volha, která kontrolovala mě, jak to kontroluju. Když jsem jel takhle
z náměstí, tak šla akorát moje manželka od vlaku, já celý upachtěný
a ona se mě zeptala, co dělám. Tak jsem jí to řekl a ona na to, že to tedy
ne, že mám okamžitě skončit, jinak si mě přestane vážit, že takového
vola jim tam dělat nebudu.
Velkým problémem bylo, že byly jasně stanovené mzdové fondy pro
zaměstnance. Takže když jsem jednou nechal proplatit práci navíc při
skládání materiálu pro Akci Z, měl jsem z toho zase průšvih. Peníze nám
přidali až po jednání na okresu.
Pak vyšla nová směrnice ministerstva hospodářství o drobných provozovnách. A tím začala nová, mnohem zajímavější éra Komunálních služeb v Hrádku. Já si to prostudoval a tam byl úplně jiný přepočet mezd.
Říkal jsem si, že by bylo výborné, kdybychom mohli spojit technické
služby s drobnými provozovnami a vytvořit z toho samostatný podnik
služeb. Nechal jsem si to posvětit okresem jako vzorový podnik pro
celou republiku. V roce 1985 přišel na výbor Jarda Holata, začal dělat
místostarostu a nastoupil nový předseda, Víťa Breuer, a ti tomu také
začali fandit. Kápli jsme si do noty a začali jsme nakupovat vybavení,
nabírat řemeslníky. Převzali jsme Kristýnu, postavili jsme skleníky u dnešního úřadu práce… Říkali jsme tomu Služby města Hrádku nad Nisou.
Tenkrát se toho chytili v Ústí na kraji a následně i ministerstvo.
Postupně jsme se dostali až na sedmdesát zaměstnanců, začalo to fungovat. Byl se tu podívat i ministr, chtěli náš podnik dávat za vzor.
Techniky jsme nakonec měli tolik, že nám liberecké technické služby
záviděly. Ve sklenících jsme pěstovali ranou zeleninu, kterou jsme dodávali do školek. Přes léto, když byli brigádníci, jsme měli až 120 zaměstnanců veškerých řemesel. Brigádníky jsme najímali do zahradnictví,
k zedníkům, natěračům, na sekání trávy, uklízelo se na Kristýně. Takže
během těch pár let jsme se z technických služeb, které zajišťovaly
veřejné osvětlení, svoz odpadů a údržbu komunikací, postupně takto
rozrostli. Přistavovali jsme mateřskou školku v Doníně, opravovali jsme
bytový fond, měli jsme na starosti městskou zeleň, přistavovali jsme
sokolovnu. Byly pod námi provozovna zámečnictví v Nádražní ulici,
truhlárny v Doníně a v Loučné, zahradnictví, klempířství. Měli jsme
4 party zedníků.
Pak přišla revoluce a začalo se privatizovat. Lidé odcházeli na živnost.
Provozovny se začaly prodávat, protože to byl majetek města. Pod městem zůstaly technické služby. Drobnou provozovnu jsem zprivatizoval
já. Tak vznikly služby Delta. V tom zprivatizovaném podniku mi zůstali
samí zedníci, čemuž jsem já moc nerozuměl, a tak jsem si musel najmout
ještě technika stavaře. Jelikož jsem byl partajník a na městě byla nová
rada složená ze členů ODS, byl jsem v takové nevoli, že jsem nedostal
v Hrádku žádnou práci. Sháněli jsme ji proto po Liberci. Po roce jsem ale
zůstal bez peněz. Tenkrát, i když jsem si to nedovedl představit, že by to
vůbec bylo možné, jsme odvedli velkou práci, ale nedostali jsme zaplaceno. Sice jsem tehdy vyhrál soud, ale peníze jsem stejně neviděl.
A ono, jak se říká, jednou nahoře, jednou dole, tak já měl takovou
kliku, že jsme se dostali do Německa opravovat autobusy. Oblékl jsem si
tedy montérky, vzal partu lidí a odjeli jsme do Frankfurtu. Tam jsme rozváželi děti amerických vojáků do školek a opravovali autobusy, které ty
děti kolikrát během jízdy rozmlátily. Pak ale přišel postih z finančního
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úřadu, kde jsme údajně špatně platili odvody a já byl zase bez peněz.
Tak, abych nezůstal nic dlužen, jsem všechen majetek zase převedl
zpátky pod město. Museli jsme totiž platit vysoký nájem a prostě na něj
nebylo. Tenkrát jsem si sebral stůl a přestěhoval ho spolu se sekretářkou
na tři měsíce k nám domů, než se všechno ukončilo. Myslím, že bych
mohl napsat knihu Jak blbě podnikat.

Zastupitel rekordman
Od roku 1964 jsem byl členem občanského výboru v Doníně. Ten se
scházel tam, kde za budovou školy bývala po revoluci restaurace Nisa.
Sám jsem ji v rámci Akce Z pomáhal stavět. Od roku 1972 jsem byl členem zastupitelstva, to tenkrát čítalo kolem sta členů. Skoro každá ulice
měla svého zastupitele. Já tam byl za dnešní Železnou ulici, a jednou do
měsíce jsme se scházeli v sále Besedy. Tak to probíhalo až do revoluce.
Pak se od Hrádku osamostatnila Chotyně, vznikly politické strany, byly
volby. V zastupitelstvu jsem pak byl členem až do roku 2018 za KSČM.
Za těch 46 let v zastupitelstvu rád vzpomínám hlavně na tu partu z posledních let, která se snažila problémy opravdu řešit. Že jsme se, i když
jsme byli z různých politických stran, snažili táhnout za jeden provaz
a dělat pro město jen to dobré. Spousta věcí se zde změnila k dobrému.
Máme krásný areál na Kristýně, služby jsou tady na dobré úrovni.
V Hrádku jsme s manželkou spokojení, jen bychom chtěli být mladší.
Vít Štrupl

Okolo 80 dubů letos virtuálně

Čtvrtý ročník silničního cyklistického závodu Okolo 80 dubů, pořádaného hrádeckým Team KSM Hrádek, je minulostí. Byl to ročník netradiční, nekonal se totiž jako hromadný závod, ale jako závod virtuální.
Každý ze závodníků mohl jet kdykoliv během měsíce května, čas se mu
měřil s využitím mobilní aplikace Strava, kterou řada sportujících lidí využívá pro záznam svých tréninků a závodů. K takové podobě závodu
se v době omezujících opatření odhodlala řada pořadatelů.
Jezdilo se na tradičním okruhu Grabštejn – Václavice – Pekařka – Bílý
Kostel – Grabštejn, který měří něco přes 13 km.
Na trať se nakonec vydalo 40 závodníků. Hlavní závod měl pozvolný
průběh s postupným přitvrzováním v závěru, takže časy z první poloviny
měsíce se dají považovat spíše za takové nástřely toho, co se na trati dělo
v posledních dvou týdnech. Nejlepší časy byly zapsány od 15. 5. dále.
Celkem neohroženě a nedobytně působily časy Matěje Rothe (17. 5.)
a Radka Kučery (19. 5.), kteří oba shodně zajeli vynikajících 20.21. Oba
nakonec smáznul Štěpán Aubrecht s časem 20.07, a tak se museli spokojit s děleným druhým místem, přičemž Radek si dvojku odnesl i v kategorii a Matěj svou kategorii vyhrál.
V ženách nekompromisním způsobem vyhrála Ivana Schwarzová,
která jela jediná v kategorii nad 40 let a ostatním děvčatům přinesla
nehezkou nadílku minut, druhá žena (vítězka mladší kategorie) dostala
3 minuty, třetí žena v pořadí si pak odnesla rovných 7 minut ztráty.
Součástí tratě závodu je také prudké stoupání od Grabštejnského rybníka k posádce přezdívané Mur de Grabštejn, na které byla vypsána speciální prémie pro nejrychlejšího jezdce. Souboj o vteřiny vyhrál Martin
Hula, který úsek překonal za 38 s.
Díky virtuální podobě závodu si pořadatelé z Team KSM Hrádek mohli
dovolit vložit soutěž Ultramaratonec, kterou by při běžné podobě závodu nebylo možné realizovat. Šlo v ní o to, kdo dokáže ujet v rámci jedné vyjížďky nejvíce třináctikilometrových okruhů. Až si dále přečtete,
kolik ujel vítěz této soutěže, pochopíte, že by v běžném závodě nikdo do
konce nevydržel čekat. Skutečným fenoménem letošního závodu se totiž
právem stal nejrychlejší muž hlavního závodu, už jmenovaný Štěpán
Aubrecht. Solidní základ soutěže Ultramaratonec položil nejprve Jan
Kunc s patnácti okruhy (188 km) a to do doby, než se na trať vydal
Petr Zákoutský a odjel tam krásných 20 okruhů (252 km). Pár dní na to
Radek Kučera s Petrem Pavlíkem využili pravidla, které dovolovalo odjet
tuto soutěž ve dvou, a najeli 21 kol. Dlouho to vypadalo, že zůstanou neporaženi, než se ozval právě Štěpán Aubrecht a oznámil, že dá na trati
čtyřiadvacetihodinovku. A dal. Nakonec z toho bylo 25,5 hodiny, během
kterých najel jen těžko uvěřitelných 50 okruhů (652 km).
Poděkování patří partnerům závodu, kterým byla společnost KM Trading CZ, tradičně dodávající neotřelé medaile a Pivovar Rohozec, který
věnoval ceny pro nejlepší závodníky.
Takový byl tedy letošní virtuální závod. Za rok, doufejme, se závodníci
utkají zase hromadně!
Pavel Hobrlant, Vít Štrupl
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Místo slavností Koncert pro
Hrádek

Omezení, která jsme v minulých měsících zažívali kvůli obavě ze šíření
nového typu koronaviru, byla v posledních týdnech postupně rušena.
Život se vrací k normálu, a tak se čím dál častěji setkáváme s otázkou: budou na konci srpna tradiční Hrádecké slavnosti a Bartolomějská pouť?
Odpověď už víme, protože rozhodnutí u tak velké akce není možné
nechávat na poslední týdny. Třídenní Hrádecké slavnosti letos nebudou.
Je nám jasné, že spousta lidí se na ně těšila, program byl z větší části nachystán už skoro rok. Ale v situaci, kdy to podle dosavadních vyjádření
vlády vypadá, že limit počtu účastníků velkých akcí bude tisíc lidí, k tomu
je potřeba dodržovat všechna nařízení týkající se hygieny a rozestupů,
v takové situaci si asi nikdo nedokáže představit náměstí zaplněné tak,
jako tomu bylo v předchozích letech.
Přesto se v termínu slavností jeden koncert odehraje. Po dohodě pořadatelů s vedením města to bude Koncert pro Hrádek, který částečně
vyjde z původního sobotního programu slavností. Bude menší, konat se
bude na Kristýně, kde se běžně odehrává Hrádecké rockové léto. A zároveň bude poděkováním. Poděkováním všem těm, kteří v Hrádku v době
epidemie pomáhali. Ať už šitím roušek, sháněním desinfekce a ochranných pomůcek, nakupováním seniorům, rozvážením obědů, nebo i těm,
kteří se ocitli v „první linii“ a nemohli zůstat doma, protože řada profesí
prostě fungovat musela.
Koncert pro Hrádek se bude konat v sobotu 29. srpna. Začne ve 14 hodin. Definitivní podoba programu se ještě připravuje. Těšit se ale můžete
na Walda Gang, který tentokrát bude hrát za tmy na závěr koncertu od
22 hodin. Svoji show přiveze liberecký Big ‘O’ Band, hrát budou také
Debil Heads. A věříme, že v příštím čísle HRÁDECKA už si přečtete úplný
program včetně kapel, se kterými ještě jednáme. Počítáme i s vystoupením hrádeckých souborů a sportovců, přesně tak, jak probíhají při slavnostech.
Jedním z pořadatelů, který letos svoji akci zrušil, byl i hrádecký Ostrov
života. A to letos chystal jubilejní 10. ročník Benefičního koncertu. Když
ne letos, odehraje se jubilejní koncert napřesrok. Ale nápad, jít do Koncertu pro Hrádek společně, byl odsouhlasen. Členy Ostrova života proto
na Koncertu pro Hrádek uvidíte u pokladny, v jejich stánku i na dalších
místech.
U pokladny? Ano, hrádecké slavnosti se každým rokem konají bez
vstupného. Letos tomu ale bude jinak. Stejně jako všichni, i město Hrádek nad Nisou má velký propad příjmů. Podobně i řada tradičních sponzorů, se kterými letos nemůžeme počítat vůbec, nebo jejich podpora
bude mnohem menší, a je to pochopitelné. Koncert pro Hrádek bude
mít rozpočet v řádu stovek tisíc korun. Vedení města se proto s Ostrovem
života a pořadateli z Brány Trojzemí dohodlo, že na koncertě se bude
vybírat vstupné ve výši 200 Kč. Vybraná částka bude rozdělena na půl.
Polovina pokryje alespoň část nákladů na Koncert pro Hrádek, druhou
polovinu dostane Ostrov života.
A konečně, co děti a atrakce, na které se těší? Ty si přijdou na své.
S provozovatelem atrakcí jsme se dohodli, že přijede. Od pátku 28. do
neděle 30. srpna se tedy na Hasičské louce roztočí tradiční lunapark
včetně stánkového prodeje, na který jsou návštěvníci zvyklí.

Poplatky za inzerci v měsíčníku

HRÁDECKO

formát
9 x 2,5 cm (na šířku)
9 x 5 cm (na šířku)
A6 (čtvrtstránkový, na výšku)
A5 (půlstránkový, na šířku)
A4 (celostránkový, na výšku)
Smíšená (reklamní reportáž)
Vkládací (za vložený a dodaný ks)

cena
200 Kč
500 Kč
1 000 Kč
1 600 Kč
3 000 Kč
cena dohodou
2 Kč

ceny jsou uvedeny bez DPH, (sazba DPH je 21%)

-vš-
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Jeden rok, téměř 130 tisíc hovorů

Statistika nuda je, má však cenné údaje… Slova z pohádky Princové jsou
na draka se nám vybaví pokaždé, když kompletujeme výjezdová čísla
za celý rok. A pokaždé jsme čísly, která se skrývají za výjezdy našich
sanit, vzlety vrtulníku nebo počty přijatých hovorů, překvapeni.
V roce 2019 operační středisko Zdravotnické záchranné služby přijalo
a vyřídilo 129 306 hovorů. V průměru tedy naši operátoři zvedají zvonící
telefon 354krát za den. Přímo na naši tísňovou linku 155 přitom volalo
77 897 lidí v nouzi. Další hovory k nám byly předávány z jiných tísňových linek. Naše posádky nicméně tak často nevyjíždějí – zhruba ke
třetině všech hovorů nebylo nutné nikoho posílat, operátoři je zvládli
vyřešit po telefonu. Ať už doporučením návštěvy praktického lékaře
nebo lékařské služby první pomoci, případně konzultací ohledně podání vhodné medikace například při snižování teploty.
Sanity nebo vrtulník vyslali dispečeři do terénu 6 1672krát k celkem
52 288 událostem. Proč se tato čísla liší? K některým událostem totiž

vyjíždí i několik vozů (případně vzlétá vrtulník) současně. To se stává
zejména v případech, kde je nutná přítomnost lékaře. Ten nejezdí velkou sanitou, ale na místo vyráží menším vozem. A pokud již na místě
události není lékaře třeba a o postižené se mohou postarat záchranáři,
lékař může jet k dalšímu případu.
Celkem Zdravotnická záchranná služba loni ošetřila 53 583 pacientů,
u 13 863 pacientů byla nutná přítomnost lékaře. O 48 357 pacientů
se buď spolu s lékaři či samostatně postaraly záchranářské posádky,
letecká záchranná služba vezla pacienty celkem 529krát.
A k jakým událostem nás lidé volali nejčastěji? Stejně jako každý rok
to byly úrazy. Ať už při sportu, práci, volnočasových aktivitách nebo jiné
činnosti, naši pomoc po úrazu potřebovalo 11 030 lidí. Druhým nejčastějším důvodem jsou dopravní nehody – k nim jsme v loňském roce
vyjížděli 2 288krát. Cévní mozková příhoda byla důvodem 1 463 výjezdů a akutní infarkt myokardu záchranáři řešili v 1 271 případech.
U dětí, respektive u osob mladších osmnácti let, bylo třeba akutní pomoci pracovníků ZZS LK u necelých 5 000 výjezdů.
Z uvedených čísel je patrné, že počty výjezdů záchranné služby mají
stále tendenci narůstat. Tento trend je ostatně patrný v celé České
republice. O pacienty z Libereckého kraje se ZZS LK stará na čtrnácti
základnách, celkem má 32 výjezdových skupin.
Michael Georgiev

Seznámení

Hledám partnerku pro kamaráda (r. 1947). Vitální, kutil, pracant,
usedlost za Ještědem, introvert. Záliby: řemesl. práce, řezání na katru,
dom. bazén, práce v lese, traktor, rybník, slepice, country a bluegrass,
bleší trhy, občas výlety, Chorvatsko autem. Nesnáší psy a kuřáky.
Zajištěný, 1 rok vdovec, postava střední, žádný domácí či hospodský
vysedávač, pevné zdraví. Nevíte o někom šancovním? Ideál je, po
případném poznání, přistěhování na usedlost (píšu na rovinu...
nehledá setkání občas do divadla). Hledám pro kamaráda normální
ženskou, která nechce být sama. Kontakt: 604 628 514.

6. ãíslo,
červen 2020
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Sezóna svateb na hrádecké radnici začíná

Červen je měsíc, kdy matrikářky na hrádecké radnici mají napilno. Začíná
totiž období svateb. Ty se sice konají dle zájmu snoubenců celoročně, období od června do září je ale nejžádanější. Letos navíc mnoho zamilovaných muselo svatbu naplánovanou na březen či duben zrušit a domluvit
si jiné datum. Na letošní léto jsou tak termíny už téměř obsazené.
Hrádecká matrika spravuje matriční území, kam spadá Hrádek nad
Nisou, Chotyně a Rynoltice. V loňském roce se uskutečnilo celkem
63 svateb (38 Hrádek nad Nisou, 15 Chotyně, 10 Rynoltice). Svatba,
respektive sňatečný obřad je úřední akt, zdaleka už ale není nutné do
manželství vstoupit na půdě Městského úřadu. V současnosti jsou stále
oblíbenější místa mimo obřadní síň radnice. Své „ano“ si dnes snoubenci mohou říct v podstatě kdekoliv, třeba na své zahradě nebo doma
v obýváku. V Hrádku nad Nisou oddáváme například na Kristýně, oblíbená je kaplička na Uhelné, restaurace Na Suché, často jezdíme na hrad
Grabštejn, který nabízí hned několik možností jak v interiéru hradu, tak
venku v zahradě či na nádvoří. V Rynolticích je velmi oblíbený penzion
Jítravský dvorec a místní pivnice, ale najdou se i tací, kteří chtějí obřad
na Sloních kamenech nebo Popově skále.
Svatební obřady, které probíhají v obřadní síni radnice, chystají samy
matrikářky. Je dané místo, kde stojí oddávající, kudy přichází snoubenci
a kam se posadí svatebčané. Obřady, které se konají mimo obřadní síň,
bývají někdy dobrodružné. Jsou plně v režii budoucích novomanželů
a oddávající s matrikářkou vidí teprve po příjezdu na místo, kde a za
jakých podmínek se vše bude odehrávat. Já osobně mám svatby konané
mimo radnici moc ráda. Obdivuji rozmanitost výzdoby i to, jak rozdílně
k přípravám jednotliví svatebčané přistupují. Často se stáváme součástí
„předsvatebního chaosu“ a nezřídka se ještě před příchodem nevěsty
stihneme seznámit s ženichem a polovinou přítomných hostů. Zatímco
v obřadní síni přichází oddávající jako poslední, v okamžiku, kdy jsou
již všichni na místě, na venkovních svatbách to bývá naopak. Ze svého
místa pozoruji maminky přivádějící nervózní ženichy, i tatínky, kteří do
jejich rukou dojatě předávají své dcery. Venkovní svatba také skýtá
mnoho úskalí, na která se nedá připravit. Sluníčko, které oslňuje, vítr,
který rozfoukává dokumenty, pes, který se vám plete pod nohama nebo
kokrhající kohout, kterého nejde překřičet. Pro oddávajícího a matrikářku adrenalin, pro svatebčany okamžiky, na které se ještě dlouho po
svatbě vzpomíná. Letos budou svatební obřady ještě o trochu dobrodružnější. Na základě mimořádných opatření vydaných Ministerstvem

Plánujete svatbu?

Snoubenci by si měli nejprve domluvit termín na matrice, až poté zařizovat ostatní záležitosti, aby se nestalo, že budou mít vše domluvené
a termín nebude k dispozici.
Termín sňatku lze objednat na odboru správním a sociálním u matrikářky Moniky Korbelářové – tel. 482 411 423, e-mail: korbelarova@muhradek.cz.
Úředním dnem pro konání sňatků je vždy druhý pátek v měsíci (vyjma
státních svátků) v době od 10 do 15 hodin pro sňatky konané v obřadní
síni Městského úřadu Hrádek nad Nisou. Uzavření sňatku na tomto
místě a v tuto dobu nepodléhá správnímu poplatku. Pokud se sňatek
uzavírá mimo dobu a místo stanovené Radou města, hradí se správní
poplatek ve výši 1 000 Kč.
Pro volební období 2018–2022 jsou k přijímání prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství, pověřeni: Věra Baumgartnerová,
Mgr. Jaroslav Poláček, Martin Půta, Antonín Raban, MUDr. Radomír
Sekvard, ThMgr. Hedvika Zimmermannová. Ze zákona tuto činnost provádějí starosta Mgr. Josef Horinka a místostarosta Pavel Farský.

Vítání občánků

Milí rodiče,
vzhledem k nutným hygienickým opatřením, která je nyní nutné
dle nařízení Ministerstva zdravotnictví dodržovat, je vítání občánků
pozastaveno. Budete pozváni ihned, jakmile to bude možné.
Těšíme se na vás a vaše děti.
Monika Korbelářová a členky Sboru pro občanské záležitosti
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zdravotnictví musíme i my dodržovat nejrůznější pravidla. Oddávání
v roušce nebo povinná desinfekce rukou pro nás ale nejsou překážky.
A podle nabitého harmonogramu všech oddávajících se zdá, že zastavit
se nenechají ani ti, kteří svůj velký den plánují.
-vb-

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

70 let
81 let
82 let
87 let
88 let
89 let
91 let
95 let

Vladimíra Boušková, Petr Moc,
Jaroslav Pešek
Emil Štadler, Václav Vitík, Jiří Kučera
Vlasta Navrátilová, Alžběta Brodňanská
Margit Ručková
Jaroslava Ivanová, Adolf Ručka
Jiří Brožík
Antonín Procházka
Věra Sovová

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

70 let
80 let
81 let
83 let
84 let
85 let
89 let
93 let
97 let
98 let

Helena Kormančíková, Alena Hobrlantová,
Alena Aloisie Petrová, Libuše Bartůňková
Anna Pilařová, Blanka Heckelová,
Marie Kresilová, Zdeněk Sikáček
Václav Bartoš, Štefan Lipták
Milan Faltus
Ludvík Pálka, Drahoslava Kotenová
Marie Jandová
Zdeňka Vondráčková
Božena Zemanová, Lisa Tuhá
Františka Čechová
Božena Hošková
Monika Korbelářová, matrikářka
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Připomínka ukončení druhé světové války
8. května uplynulo 75 let od ukončení druhé světové války v Evropě.
V Hrádku jsme si výročí opět připomněli nejdříve u pomníku Obětem
válek ve Školní ulici před ZŠ Lidická a posléze i na hřbitově.
Hejtman Libereckého kraje Martin Půta, starosta Hrádku nad Nisou
Josef Horinka, místostarosta města Pavel Farský a major Armády České
republiky Jiří Jirák položili květiny u pomníku obětem druhé světové války,
připomněli si i rodinu Winternitz původem z Hrádku, ze které válku nepřežil skoro nikdo.

V poledne vzpomínkový akt pokračoval na Trojmezí. Žádný větší program vzhledem k platným omezením nepřipadal v úvahu, ale to nezabránilo připravit setkání alespoň na všech třech stranách hranice. Sešli
se zde zástupci Hrádku, Žitavy a Bogatynie. Evropa je sice po dlouhé
době rozdělená hranicemi, ale setkání, modlitba a hejna holubic vypuštěná za tónů hymny, stejně jako koláče putující přes hraniční toky, se
staly důstojnou připomínkou padlých i zavražděných lidí za druhé světové války.
-vš-

tip na výlet

Tip na výlet

Červnový tip na výlet nás zavede do Českého ráje, který je opravdovým
rájem všech turistů. Množství cílů, které tu můžeme navštívit, je nepřeberné. Pro toto číslo vybíráme Kopicův statek s ojedinělými sklaními
reliéfy v sousedství. Zajímavá je nejen jejich podoba, ale i historie jejich
vzniku. Kopicův statek najdeme nedaleko Kacanov (cca 4 km od Turnova) a návštěvu můžeme spojit s prohlídkou hradu Valdštejn, který se
nachází rovněž nedaleko.

Kopicův statek
Kopicův statek je unikátní roubená usedlost s patrovým domem a pavlačí z 19. století. Stavení patří k nejznámějším památkám lidové architektury Českého ráje. Dům nejprve vlastnila rodina Jirošova. František
Jiroš byl prvním starostou turnovského okresu zřízeného po zrušení
vrchnostenských úřadů. Vojtěch Kopic se na statek přiženil v roce 1932
a hospodařil zde až do své smrti. Celý život se zajímal o národní historii
a měl sklony k umělecké činnosti. Od kameníka ze sousedství se naučil
otesávat kameny. Do pískovcových skal v okolí své chalupy pak od čtyřicátých let až do své smrti tesal plastiky s tématy z našich dějin i s tématy
okolní přírody. Statek je v soukromém majetku a není možné jej navštívit. Od statku však vede značený prohlídkový okruh, který vás provede
pískovcovým údolím se skalními reliéfy, které byly zhotoveny v letech
1940 až 1978.
V galerii pod širým nebem jsou vytesány historické postavy, výjevy
z církevních bájí a pověstí. Prvními sochami, které zde Vojtěch Kopic začal tesat, byli sv. Václav a prezident Masaryk. Jako správný vlastenec
ztvárňoval do pískovců především národní motivy – Mistra Jana Husa,
sv. Václava, Horymíra se Šemíkem, kněžnu Libuši, Cyrila a Metoděje,
Karla IV. a další. Mimo nich tu najdete i varhany, lidovou chalupu, Krista,
sv. Máří Magdalenu, sv. Annu a jiné. Kromě postav zde objevíte také zvířata, např. lva se skleněnýma očima. K výročí Národního divadla plánoval Kopic ještě udělat sérii soch, stihl však už jen jedinou – Libuši. Hned po
jejím dokončení v roce 1978 zemřel. Většinu reliéfů doplňují rozmanité
lidové moudrosti, verše a citáty. V jeho díle i v pozdější době pokračovali
další amatérští lidoví umělci, vytvořili zde například i velmi hlubokou
studnu vyhloubenou celou ve skále.
O unikátnosti tohoto místa svědčí i to, že Kopicův statek mnohokrát
dobře posloužil filmařům, vznikly zde pohádky a filmy. Např. Princ
Bajaja, Princ a Večernice, Nesmrtelná teta, Jak chutná láska nebo Prima
sezona. Pokud se sem vypravíte, počítejte s tím, že autem se až ke statku
nedostanete. Poslední možnost parkování je zhruba 700 m od statku.
Po modré turistické značce dojdete k cíli. Procházka je však nenáročná,
po asfaltu. I s prohlídkou reliéfů ujdete dohromady necelých 5 kilometrů.
Věra Baumgartnerová
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Zajímavé akce u našich
sousedů

Po několikatýdenním „půstu“ se do našich životů vrací kultura. Otevřely
se památky, hrady a zámky, opět můžeme navštívit muzea a galerie.
A pozvolna začíná přibývat i kulturních a společenských akcí. Velkých
festivalů se letos nedočkáme, o to víc bychom si měli užít menší,
komornější akce. Už proto, že tak podpoříme organizátory v jejich úsilí
a pomůžeme jim znovu se postavit na nohy. Je jedno, jestli vyrazíte na
koncert, s dětmi na pohádku nebo na některý z hradů a zámků. Všude
budete vítáni.
Věra Baumgartnerová
12. červen – UDG – Bunkr klub Liberec
První koncert v rámci prázdninového projektu Léto před Bunkrem.
12. červen – Noc kostelů – Kunratice u Cvikova
Slavnostní představení unikátní expozice moderního skla Jiřího Pačinka
v kostele Povýšení sv. Kříže, hudební program Lusatia Consort, audiovizuální hra skla, světla a hudby, Sklářská show Andělský večer na huti.
13. červen – Kittelovo pohádkové odpoledne – Kittlův dům
Pěnčín
Pohádkové odpoledne v tajemném Burku a jeho okolí. Teátr hraje své
pohádky venku, Divadlo Matýsek uvnitř. V obou případech jde o oblíbená autorská loutková divadla. Pro rodiče je připraven malý bonus,
Pavel Šmíd zahraje i pro ně, nikoliv však pohádku, ale na kytaru.
17. červen – Tereza Mátlová – Daniel Hůlka – Vladimír Chmelo –
Divadlo Jablonec
Nejznámější árie z oper a duety z muzikálů v podání předních pěveckých interpretů.
20. červen – Walda na zámku Svijany
Širé nebe, svijanské pivo a skvělá muzika. To vše nabídne koncert kapely
Waldovy Matušky v zámecké zahradě.
20. červen – Řemeslnický den – Areál Curia Vítkov
Jeden všední den na venkovském šlechtickém sídle ve 12. století. Uvidíte
zdejší obyvatele při práci – řemeslníky, vojáky, kněze, pána…, jak se věnují povinnostem i radostem všedního života. Budete-li chtít, můžete se
i zapojit.
20.–21. červen – Dny bláta – EKOpark Liberec
Blátivá kuchyně a restaurace, Faktor strachu aneb sáhni si na dno, malování blátem,tvořivá hlína – výroba talismanů, blátivé obtisky, stromové
obličeje z bláta, přehlídka blátivých koláčků, zápasy v blátě…
20.–21. červen –Zpřístupnění Bredovské zahrady – zámek Lemberk
Mimořádné zpřístupnění Bredovského zahrady a letohrádku s výstavou
věnovanou proměnám Lemberka.
26. červen – Monkey Business – Bunkr klub Liberec
Úspěšná česká funky kapela vystoupí v rámci prázdninového projektu
Léto před Bunkrem.
26. a 27. červen – Zdravý nemocný – zámek Sychrov
Klasická komedie o nejslavnějším hypochondrovi v podání Mladoboleslavského divadla.
28. červen – Mimořádné zpřístupnění hradního veterinárního
muzea – hrad Grabštejn
Muzeum představuje polní veterinární soupravy z výzbroje německé armády z konce 1. světové války a meziválečného období, sovětské armády
a ČSLA. Dozvíte se i o dnešním využívání dolního zámku a jeho okolí Armádou ČR. Na prohlídku je nutná rezervace.
4.–5. červenec – Grabštejnská (za)hradní slavnost – hrad Grabštejn
Tradiční letní festival opět nabídne pořádnou porci hudby, tance, šermu
i rozverných kousků místního kata a další zábavy. Těšit se můžete na
kostýmované průvodce, ukázky palných i chladných zbraní, lahodné
občerstvení v hradním šenku i u řemeslníků a stánkařů, kteří nabídnou
výtvory dobové kuchyně i nejedlé výrobky a suvenýry.
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