roãník 29, ãíslo
ãervenec, srpen 2020

Milí čtenáři,

je čas prázdnin a dovolených, Hrádek
ale jako by žádnou dovolenou ani neměl. Ve městě je v plném proudu hned
několik významných stavebních akcí,
o kterých se dočtete na stránkách letního dvojčísla HRÁDECKA. Pracuje se
na mnoha místech, na projektech z nejrůznějších oblastí – bydlení, sport,
silnice… Buduje se, opravuje a taky
plánuje. Už teď víme, že do příštích
vydání budeme mít materiálu dost
a dost. V letošním roce si připomínáme
10 let od ničivých povodní, které náš
kraj zasáhly. Nabízíme vám proto malé
ohlédnutí za povodňovými roky, protože těch, které se zapsaly do hrádecké
historie, bylo víc. Připojujeme i pozvánku na akci, kterou si ono desetileté výročí připomeneme. Více se dočtete na
stranách 8 a 9, kde si také můžete prohlédnout, jak se některá místa v našem
městě vlivem povodňových událostí
měnila. Věřme, že letos nás žádná
podobná událost nepostihne a my si
letošní prázdniny užijeme v klidu. Za
celý tým HRÁDECKA vám přeji krásné
léto.

Fotbalový stadion prochází
rekonstrukcí

Fotbalový klub Slovan Hrádek nad Nisou slaví letos 110 let od svého založení. A k významnému jubileu si nadělí krásný dárek. Do nového desetiletí vkročí fotbalisté s novým trávníkem a vylepšenými
tribunami na donínském stadionu. V těchto dnech se totiž naplno rozeběhly práce na další etapě jeho
rekonstrukce, na kterou se hrádeckému klubu podařilo získat dotace. Už loni se tu povedlo obnovit
umělou trávu na tréninkovém hřišti a vybudovat závlahu hřiště hlavního. Letos se velká hrací plocha
dočká i výměny trávníku. Kdo šel v posledních dnech kolem stadionu, určitě si všiml, že z hřiště zmizela tráva, jsou vybourané tribuny, vstupní brána i bariéry. Nové hřiště bude zavlažované, odvodňované a oseté novou vysoce kvalitní zátěžovou trávou. Staré, částečně uhnilé železné bariéry nahradí
nové hliníkové. Podstatného vylepšení se dočkají střídačky a komfortnější budou i tribuny, kde se
objeví moderní sedáky.
V této etapě obnovy se počítá i s vybudováním nového parkoviště v horní části stadionu a také
novým oplocením celého areálu, jehož součástí je i vjezdová brána. Ta se upraví tak, aby do ní mohl
pohodlně vjet autobus. V neposlední řadě se změny dočká i hlavní vstup. Doby, kdy hlavní bránou
proudily na fotbalové zápasy davy návštěvníků a lístky se prodávaly hned ve dvou pokladnách, už
dávno pominuly. Dnes se vstupné vybírá tzv. „do čepice“. Ve vstupu proto nově zůstane pokladna
pouze jedna. Pro případ, že by se na stadionu hrál velký zápas, který by přeci jen přilákal více lidí.
Novinkou, která jistě potěší všechny fanoušky, pak bude nová světelná tabule.
Ale ani tím obnova největšího hrádeckého sportoviště neskončí. Do budoucna se počítá s úpravou
prostoru zadního vstupu, ve směru od restaurace Richmond. Tady má vzniknout jakási dětská zóna
s herními prvky a prolézačkami, uvažuje se například i o vzduchové trampolíně, jaké si děti oblíbily na
Kristýně a podobně. Dalším záměrem je instalace workoutových fitness prvků pro dospělé. Nejen tyto,
ale i další plánované úpravy z hrádeckého stadionu udělají moderní sportoviště, které bude sloužit
nejen fotbalistům, ale široké veřejnosti.
Věra Baumgartnerová

Věra Baumgartnerová

V prázdninovém čísle:
— Obnova donínského
stadionu
— Vize pro Bekon
— Nakládání s odpady
— 10 let od povodní
— Vzpomínka na Noc kostelů
— Loučení s deváťáky
— Důl Turów
— Kulturní kalendář

7–8

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 zářijového čísla je 28. 8. 2020.
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 05. 09. 2020.
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lnformace z radnice

Usnesení rady města

15. schůze rady města
Rada města na svém 15. zasedání, konaném dne 3. června 2020, mimo
jiné:
— schválila přijetí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra –
Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky ve výši 150 000 Kč na projekt „Hrádek nad Nisou – zabezpečení
akceschopnosti JSDHO na rok 2020“
— schválila přijetí účelového finančního příspěvku ve výši 200 000 Kč
z Ministerstva kultury, Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2020 na obnovu
nemovité kulturní památky – bytový dům „AZYL“ (I. etapa obnovy
střešního pláště – oprava vrchní části mansardové střechy spočívající
ve výměně střešní krytiny a opravě tesařských a klempířských prvků
a další související práce)
— schválila zřízení odborné komise s názvem Školská komise a její obsazení ve složení: pan Farský (předseda komise), pan Kocourek, paní
Poláčková, paní Czuchová, pan Poláček, paní Valentová, paní Večerníková, paní Látová, paní Vydrová, pan Hampl, paní Řezníčková, paní
Horáková a pan Fialka
— schválila dodavatele zakázky „Komunitní centrum SENÍK, Hrádek nad
Nisou“ – společnost SKJ, s. r. o., Hrádek nad Nisou za za celkovou
cenu 10 128 977,11 Kč bez DPH (tj. 12 256 062,30 Kč vč. DPH)
— schválila dodavatele obměny dětské sestavy na hřišti u kostela –
společnost TR Antoš, s. r. o., za cenu 289 745,40 včetně DPH
(tj. 237 806,11 Kč bez DPH).
16. schůze rady města
Rada města na svém 16. zasedání, konaném dne 17. června 2020,
mimo jiné:
— souhlasila s přijetím finančních darů na projekt roku města Hrádek
nad Nisou „Květinová výsadba v centru města Hrádek nad Nisou
v ulici Anglická“ (Fa Nýdrle – 30 000 Kč, spol. Hochman – 30 000 Kč,
PULSKLIMA, spol. s r. o., – 30 000 Kč)
— schválila Smlouvy o zabezpečení propagace a reklamy se společnostmi Drylock Technologies, s. r. o., ve výši 40 000 Kč + DPH a Výroba stuh – ELAS, s. r. o., ve výši 80 000 Kč + DPH
— schválila podanou žádost o dotaci na projekt „Hrádek nad Nisou –
vstříc občanům!“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost – Výzva pro územní samosprávné celky, o celkových nákladech projektu
1 384 080 Kč, výši dotace 1 314 876 Kč a vlastním podílu ze strany
města ve výši 69 204 Kč
— schválila přijetí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje na projekt „Rekonstrukce střechy objektu č. p. 67 ‚Azyl‘ v Hrádku nad
Nisou – I. etapa“ ve výši 298 789 Kč a zajištěném spolufinancování
ve výši 832 561 Kč
— souhlasila se zapojením Základní školy Lidická a Základní školy a Mateřské školy Loučná do projektu „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 6“
— schválila vypsání veřejné zakázky malého rozsahu pro výběr zhotovitele na akci s názvem: „Infrastruktura pro výstavbu RD Donín,
ul. Příčná, Hrádek nad Nisou – zpevněné plochy, kanalizace, kanalizační a vodovodní přípojky“
— vzala na vědomí Osvědčení o úspoře emisí za rok 2019, kdy občané
vytřídili 766,859 tun papíru, plastů, skla a kovů, městu byla od společnosti EKO-KOM, a. s., vyplacena částka ve výši 842 786, 50 Kč.
17. schůze rady města
Rada města na svém 17. (mimořádném) zasedání, konaném dne
22. června 2020, mimo jiné:
— vzala na vědomí zprávu o činnosti a výsledcích hospodaření společnosti Kristýna, a. s., a zprávu dozorčí rady společnosti Kristýna, a. s.
— schválila účetní závěrku společnosti Kristýna, a. s., sestavenou
k 31. 12. 2019 s výsledkem hospodaření – ztrátou ve výši 450 517,28 Kč
a schválila ztrátu uhradit z nerozděleného zisku minulých let.
18. schůze rady města
Rada města na svém 18. zasedání, konaném dne 24. června 2020,
mimo jiné:

z radnice
— rozhodla o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:
„Hrádek nad Nisou, mobilita – Dům s pečovatelskou službou Nádražní, odstranění bariér“ z důvodu nepřidělení dotačních prostředků.

Ze zasedání zastupitelstva města

4. zasedání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města na svém 4. řádném zasedání, konaném dne 24. června
2020, mimo jiné:
— rozhodlo o námitkách k vydání Územního plánu města Hrádek n. N.
— souhlasilo s vyhodnocením připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu města Hrádek n. N.
— schválilo a vydalo ÚZEMNÍ PLÁN HRÁDEK NAD NISOU jako opatření
obecné povahy a zároveň tímto ukončilo platnost Územního plánu
sídelního útvaru Hrádek nad Nisou, schváleného usnesením zastupitelstva města Hrádek nad Nisou č. 19/98/208/ZM dne 27. 1. 1998,
včetně jeho změn, a to nabytím účinnosti opatření obecné povahy
o vydání Územního plánu Hrádek nad Nisou
— schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli Český svaz
chovatelů, z. s., Základní organizace Hrádek nad Nisou, ve výši
60 000 Kč na projekt „Výměna oken ve výstavní hale Českého svazu
chovatelů“
— schválilo zařazení území obce Hrádek nad Nisou do územní působnosti MAS Podještědí pro období 2021–2027
— schválilo a vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Hrádek nad
Nisou č. 2/2020 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
— vzalo na vědomí stav finančních prostředků na účtu FRVU ke dni
31. 5. 2020 ve výši 5 124 444, 87 Kč a schválilo poskytnutí účelových
dotací z FRVU v souladu s Programem podpory FRVU pro rok 2020.
Příští řádné zasedání Zastupitelstva města se bude konat 26. srpna
2020 od 17 hodin v multifunkčním sále Brány Trojzemí.

Změna ve vedení sedelských hasičů

Po dvaceti letech došlo ke změně ve velení Sboru dobrovolných hasičů
Dolní Sedlo. Na vlastní žádost skončil ve funkci velitele pan Jaroslav
Řeháček. Novým velitelem se stal k 7. červenci pan Václav Jelínek. Václav
Jelínek v posledních letech panu Řeháčkovi ve vedení jednotky asistoval
a absolvoval i velitelský kurz včetně potřebných zkoušek.
Starostou sboru zůstává pan Miroslav Hochman.

Poplatky za inzerci v měsíčníku

HRÁDECKO

formát
9 x 2,5 cm (na šířku)
9 x 5 cm (na šířku)
A6 (čtvrtstránkový, na výšku)
A5 (půlstránkový, na šířku)
A4 (celostránkový, na výšku)
Smíšená (reklamní reportáž)
cena
Vkládací (za vložený a dodaný ks)
ceny jsou uvedeny bez DPH, (sazba DPH je 21%)

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

z radnice

7–8. ãíslo,
červenec, srpen 2020
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Grösselova kaple je na seznamu kulturních památek

Grösselova kaple na Žitavské ulici je novou památkou zapsanou na seznamu kulturních památek České republiky. Stala se tak další stavbou,
kterou se městu podařilo na tento seznam vedený Národním památkovým ústavem zapsat. Grösselova kaple, nebo také Grösselův kříž, je velmi

cennou památkou ze sklonku raného baroka. Dle původního nápisu na
soklu byla vystavěna v roce 1697, tehdy na popud měšťana Christopha
Grössela a jeho manželky Anny Elisabeth, na pozemku, který tehdy patřil
obci. V novodobé historii město tento pozemek prodalo na výstavbu rodinného domu a kaple byla po mnoho let skrytá zrakům veřejnosti za hradbou vzrostlých tújí. V roce 2015 nabídl majitel pozemku městu, že kapli
Hrádku nad Nisou věnuje a v roce 2017 byla tato přestěhována na městský
pozemek. Své místo našla na nároží ulic Nádražní a Žitavská. Zároveň prošla citlivou rekonstrukcí tak, aby neztratila nic ze své historické hodnoty.
Tím se podařilo jednu z nejstarších drobných památek ve městě odhalit
pro veřejnost a především ji zachránit pro další generace. Rozhodnutí
Ministerstva kultury o zapsání na seznam kulturních památek si určitě
zaslouží. Stejně jako například Chrám pokoje. I v tomto případě město žádost o jeho zapsání na seznam podalo a čeká na výsledek.
-vb-

Radnice hledá cestu
efektivního nakládání s odpady

Nová vyhláška zakazuje pití
alkoholu v Cihelně
Nový lesopark v prostoru bývalé cihelny nabízí obyvatelům města další
místo vhodné k procházkám a relaxaci, stranou od městského ruchu,
uprostřed přírody. Mnozí z nás už si místo protkané dřevěnými chodníky
a upravenými cestami zamilovalo a tuto část města rádi navštěvují. Právě
jeho odlehlost však láká nejen pejskaře nebo rodiny s dětmi, ale také
partičky mládežníků, které zázemí lesoparku využívají ke svým setkáním.
Potud by vše bylo v pořádku, lesopark je pro setkávání a příjemně strávené chvíle určený. V pořádku už není, že to, co město pracně buduje za
nemalé peníze, vandalové bez uzardění ničí. Okolí altánů, které mají
sloužit k příjemnému posezení, je neustále zaneřáděné odpadky a po nájezdech neurvalých návštěvníků (často posilněných alkoholem) zůstávají
zničené koše i další mobiliář. Neutěšenou situaci nepomohly vyřešit ani
častější kontroly hlídek městské policie, které sem pravidelně zajíždějí.
Vedení města proto přistoupilo k razantnějšímu řešení.
Zastupitelstvo na svém červnovém zasedání přijalo novou obecně
závaznou vyhlášku o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. Nová vyhláška rozšiřuje seznam míst, kde je
zakázané požívání alkoholu už od roku 2015, o další lokality. Dle nové
vyhlášky se konzumace alkoholických nápojů považuje za činnost, která
může narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy,
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku. Veřejným prostranstvím jsou
pak všechna náměstí, ulice, tržnice, chodníky, veřejná zeleň, parky, sportoviště, dětská hřiště a koutky a další prostory přístupné každému bez
omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví
k tomuto prostoru. Celé znění vyhlášky je k nahlédnutí například na webových stránkách města.
Věřme, že toto opatření pomůže zlepšit situaci nejen v Cihelně, ale
i na dalších místech, kterým se kvůli alkoholem omámeným návštěvníkům ostatní obyvatelé raději vyhýbají.
-vb-

Problém s odpady trápí většinu měst. Ekonomická situace obyvatelstva se
zlepšuje a s tím jde ruku v ruce vyšší produkce odpadů v domácnostech.
Hrádek nad Nisou je zapojený do systému kolektivního třídění odpadu
společnosti EKO-KOM, díky kterému se alespoň část nákladů na systém
nakládání s odpady městu vrací. V současnosti ale přestává být tento příspěvek pro města výhodný, neboť podmínky pro jeho získání se mění
a nejsou už tolik příznivé.
Hrádečtí mají možnost přímo ve městě třídit tradiční komodity, jako
papír, plast, sklo nebo tetrapaky. Na některých místech jsou k dispozici
i kontejnery na kov, elektrozařízení, použitý olej nebo textil. V minulých
letech se kontejnery na plast a papír vyvážely 1x za 14 dní, v posledních
měsících se četnost zvýšila na 3x měsíčně. Ani to ovšem nestačí. Kontejnery jsou téměř permanentně přeplněné a kolem nich se objevuje stále
více nepořádku. Radnice jedná se svozovou společností o dalším navýšení četnosti svozů, to ovšem znamená další zvýšení nákladů, které jsou
už nyní vysoké. Současně se zvyšujícími se náklady na svoz musí město
hledat cestu, kde ušetřit. Jednou z možností je úplné zrušení „motivačního
sběru“ přímo od domu, který v současné chvíli neplní původní účel, a to
odečtení části ročního poplatku za popelnice na základě množství odevzdaných PET lahví a papíru. Pro administrativní náročnost a neefektivnost vedení města už dříve od poskytování těchto bonusů ustoupilo,
zachovalo ale možnost PET lahve a papír do pytlů třídit a jednou měsíčně
je od domů odváželo. Vzhledem k tomu, že všichni obyvatelé mají možnost naplněné pytle odnést přímo do kontejnerů, popřípadě je odvézt
do sběrného dvora, není nutný odvoz přímo od domu.
Další úsporu přinese zrušení méně nebo špatně využívaných nádob
na tetrapaky, plechovky nebo na použité kuchyňské tuky a oleje. Možnost odevzdat použitý olej do speciálních nádob na hnízdech separovaného odpadu je v našem městě poměrně nová. Praxe však ukázala, že
ne všichni ji dokážou zodpovědně využít. V nádobách se ze dvou třetin
objevuje jiný odpad, než pro který jsou určené, a to opět znamená vyšší
náklady, neboť takto naplněné nádoby se musí znovu přetřídit. Všechny
komodity, podobně jako velkoobjemový, biologický nebo nebezpečný
odpad, bude i nadále možné bezplatně odevzdávat ve sběrném dvoře.
Tato možnost pro všechny občany našeho města zůstává beze změny.
Problematika odpadů a nakládání s nimi je velmi složitá a komplexní
záležitost. Najít ideální řešení zdá se být nemožné. Odpadů přibývá
a náklady na jejich likvidaci se zvyšují. Za miliony, které každoročně
města na odpadové hospodářství vydávají, by se přitom mohly opravovat chodníky, budovat dětská hřiště nebo stavět byty.
-vb-
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ze společnosti

Další etapa rekonstrukce
DK Beseda

V červnu se naplno rozeběhla další etapa rekonstrukce domu kultury
Beseda. Ta se týká hlavně zázemí pro účinkující, ale zvýší se i komfort
návštěvníků domu kultury, protože na řadu přišla rekonstrukce topení
a instalace vzduchotechniky.
V předchozích pěti letech dostal dům kultury postupně novou střechu,
okna a fasádu. Vznikla zcela nová přístavba s toaletami, upravena byla
šatna pro veřejnost. V loňském roce proběhla kompletní rekonstrukce elektroinstalace včetně osvětlení a ozvučení podia. Zároveň přibyly další zcela
nové toalety na balkóně. Zázemí pro účinkující tak bylo posledním místem,
kterého se postupná rekonstrukce domu kultury zatím vůbec nedotkla.
V prostoru za sálem vznikají v těchto dnech nejen nové šatny, ale také
sociální zařízení, které do teď prakticky zcela chybělo. Šatny využijí posuvné příčky, takže bude možné podle potřeby měnit jejich velikost. Částečně využijí původní prostory a z části obsadí nově budovanou přístavbu.
V rámci projektu Snížení energetické náročnosti KD Beseda v Hrádku
nad Nisou bude zateplen strop nad sálem. Zároveň probíhá kompletní
rekonstrukce otopné soustavy, tedy radiátorů i plynového kotle. Z dalšího projektu Instalace nuceného větrání s rekuperací do KD Beseda
v Hrádku nad Nisou se připravuje instalace vzduchotechniky, která
zásadním způsobem zlepší výměnu vzduchu v sále. To uvítají zvláště
návštěvníci akcí, při kterých se sál více zaplní. Rekuperací se navíc
dosáhne dalšího snížení nákladů na vytápění. Oba tyto projekty jsou
financovány z Operačního programu životní prostředí.
Stavební práce, které letos v sále DK Beseda probíhají, jsou zároveň
poslední velkou stavební investicí do kulturního domu. Ta bude zakončena vymalováním sálu. Připravuje se kompletní výměna stolů a židlí
a také opon a závěsů. Vše by mělo být připraveno do letošního jubilejního 40. Hrádeckého divadelního podzimu.
-vš-

Do starého kina se vrátí
život

Skoro dvacet let nevyužitý a chátrající objekt bývalého kina bude nově
sloužit bydlení. Část, kde stál původní sál, byla sice zbourána, ale pod
lešením se už rýsuje nová fasáda průčelí do ulice 1. máje. Ve dvoře už
dokonce fasáda svítí novotou.
Uvnitř budovy už je jasně vymezených 7 nových bytových jednotek.
Hrubé práce včetně rozvodů vody, odpadů, elektřiny a topení jsou již
dokončeny. Řemeslníci nyní pracují na budoucích koupelnách. Následovat budou podlahy a zařizovací předměty.
Sedm nových bytových jednotek tzv. sociálního bydlení bude připraveno k nastěhování na podzim letošního roku. Sociální bydlení zahrnuje
celou škálu různých skupin obyvatel od seniorů, matek samoživitelek,
mladých rodin až po sociálně vyloučené skupiny. Byty budou mít
omezenou výměru i regulované nájemné. Město takový druh bydlení
potřebuje. Zvýší tím dostupnost bydlení pro domácnosti, které jsou nyní
bez domova a v nejistých či nevyhovujících podmínkách.
V místech, kde stál sál bývalého kina, vznikne plocha s parkovacími
místy, kterých se zde nyní nedostává. Počítá se i se zelení a plochou pro
kontejnery na tříděný odpad.
Objekt původního kina Olympia byl otevřen v roce 1910. Tehdy fasádu zdobila řada detailů. Jak už bývá v Hrádku nad Nisou dobrým
zvykem, nová podoba domu bude citlivě upravena do stylu odpovídajícího době jeho vzniku, se zachováním původní tváře, včetně fasády
a rozvržení oken.
Na projekt Sociální bydlení – Hrádek nad Nisou (CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0008795) poskytne dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj z Integrovaného regionálního operačního programu.
Vít Štrupl

Hrádek nad Nisou má nový územní plán

Na červnovém zasedání zastupitelstva města byl schválen nový územní
plán města. Po uplynutí 15denní lhůty, tedy 10. července, nabyl platnosti. Od rozhodnutí pořídit nový územní plán uplynulo více než deset
let. To dokumentuje, o jak složitou problematiku se jedná.
Co to je vlastně územní plán? Je to základní dokument města, který
určuje prostorové a funkční uspořádání území a jeho využití. Umožňuje,
aby se město harmonicky rozvíjelo a aby byly vyřešeny vztahy mezi jednotlivými uživateli území. Do přípravy územního plánu vstupuje řada
orgánů, protože cílem je najít vyvážený stav mezi zájmy životního prostředí, obyvatel, hospodářství. V podstatě je to mapa, která znázorňuje,
k čemu jsou jednotlivé pozemky ve městě vhodné, jak je možné je
využít. Zároveň územní plán obsahuje obsáhlou část textovou. Je v ní
kromě jiného popsáno, jaké stavby lze v dané lokalitě povolovat. Jaké
prioritně, jaké podmíněně a jaké podmínky musí stavby splňovat k tomu,
aby tam mohly být umístěny.

V novém územním plánu je oproti původnímu řada změn. Například
plochy s cennou půdou, které mohly být v minulosti zastavěny, ale
nebyly využity, byly zařazeny mezi nezastavitelné. Stejně tak některé
rozvojové plochy byly na základě požadavků příslušných orgánů redukovány, například v lokalitě Severní město na Zlaté Výšině, určené pro
bydlení. Ke změně došlo v areálu Bekonu, který už není určen pro průmyslovou výrobu, ale nyní je definován jako smíšené obytné území.
V bývalé cihelně byl podle stávajícího územního plánu kromě jiného
dobývací prostor, nyní jsou zde plochy určené pro sport a rekreaci. Naopak pro případné rozšíření průmyslové zóny byl vyčleněn pás pozemků
podél obchvatu města.
Kompletní nový územní plán je k nahlédnutí na internetových stránkách města www.hradek.eu v sekci Dokumenty / Územní plán.
Vít Štrupl

ze společnosti

Vize pro Bekon

Ještě před koncem školního roku představili studenti Katedry urbanismu
Technické univerzity v Liberci své představy o tom, jakým způsobem by
šlo využít tovární areál v těsné blízkosti Horního náměstí. Město Hrádek
nad Nisou získalo tento poměrně rozsáhlý komplex budov a pozemků
před několika lety. Jeho nákup byl bezesporu strategickým rozhodnutím.
Pozemky začínají pod budovami v jižní části Horního náměstí a zahrnují
vedle továrních objektů celý nevyužitý prostor mezi ulicemi 1. máje
a Václavskou. Teoreticky by tu mohla vzniknout zóna propojující již
zmíněné náměstí se Schubertovou vilou a prostorem za bývalým kinem.
Studentské práce na téma využití areálu vznikly na území univerzity
s odstupem několika let již podruhé. Letošní výsledky označil vedoucí Katedry urbanismu a prorektor Technické univerzity v Liberci Ing. arch. Radek
Suchánek, PhD., za vyspělejší. Studenti tentokrát dostali přesnější zadání.
Díky tomu podle prorektora vznikly reálnější studie s větší šancí na realizaci.

7–8. ãíslo,
červenec, srpen 2020
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Smrky na sídlištích napadla
mšice

Na sídlištích i jiných veřejných místech ve městě začaly usychat smrky.
Na vině je přemnožená mšice smrková, která napadá spodní stranu jehličí smrku pichlavého (stříbrného) a vysává z něj živiny. Jehličí následně
zhnědne a opadá. Extrémnímu přemnožení mšice nahrávají klimatické
výkyvy, mírné zimy a dlouhodobý nedostatek vody v mikroklimatických
podmínkách městské zeleně. V minulých dvaceti letech odborníci zaznamenali vyšší úroveň poškození smrků stříbrných několikrát, v největší
míře pak v roce 2015. Smrky pichlavé se používají hlavně jako okrasné
stromy v městských parcích nebo jiných městských plochách. Mšice smrková tak představuje problém hlavně pro města. A nevyhýbá se ani Hrádku nad Nisou. Radnice v tuto chvíli nechává posuzovat zdravotní stav
sídlištní zeleně a poté bude hledat nejvhodnější řešení. Možností ovšem
není mnoho. Aplikace chemického postřiku je v obydlených zónách
problematická. Hodně napadené a uschlé stromy už navíc zachránit nejde. Postupnému kácení odumřelých smrků se tak zřejmě nevyhneme.
Věra Baumgartnerová

Všechny čtyři představené práce nesou některé společné rysy. Především navrhují celý areál využít hlavně pro občanskou vybavenost. Vedle
ordinací lékařů, zázemí pro služby nebo volnočasové aktivity všichni
studenti počítají s přeměnou nezastavěných pozemků na park a klidovou zónu v těsném sousedství centra města. Při hledání účelných, ale
zároveň originálních variant nezapomněli ani na kontext s polohou,
okolím nebo historií. Tématicky jsme se tak setkali například s odkazy na
význam trojmezí nebo vodní plochu připomínající zasypaný a téměř zapomenutý náhon.
Není bez zajímavosti, že jeden z návrhů vytvořila i dvojice Portugalců
studujících v Liberci. S nimi a jejich vizí se však přítomní bohužel díky
koronavirové krizi setkat nemohli.
Práce byly prozatím prezentovány pouze úzkému okruhu zástupců
města Hrádek nad Nisou. V průběhu podzimu však studenti dostanou
možnost představit své projekty i široké veřejnosti v samotném městě.
Termín a čas bude teprve upřesněn, přesto si vás již dnes dovolujeme na
tuto událost pozvat. Prezentace přinesla řadu zajímavých námětů a není
proto vyloučeno, že se některé skutečně otisknou do budoucí podoby
centra našeho města.
Roman Sedláček

U Nisy vzniklo „psí koupaliště’’
Horké letní dny lákají ke koupání nejen nás lidi, ale ochlazení přijde
vhod i našim čtyřnohým mazlíčkům. Mnozí z nás tak hledají místo, kde
mohou své psy volně vypustit a nechat je ochladit se ve vodě. V době
letní sezóny je zakázané koupání psů v jezeře Kristýna, chlupatí plavci
tak musí vzít zavděk plaváním v řece. Možnost mají přímo v areálu Kristýny, poblíž Jachting klubu na stezce vedoucí na Trojzemí. A pro ty, kdo
volají po místě bližším centru města, máme dobrou zprávu. Nové „psí
koupaliště“ vzniklo v blízkosti lávky U Koruny. Speciální převlékárny nebo
stánky s občerstvením tu sice chlupáči nemají, v minulých dnech tu ale
pracovníci Povodí Labe upravili břeh na straně u cyklostezky tak, aby
vznikl pohodlný a pozvolný vstup do vody. A nikde není psáno, že je určený jen pro psy. Komfortní přístup k řece určitě ocení i jejich dvounozí
páníčci.
Věra Baumgartnerová
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Ocenění nejlepších žáků

Druhé pololetí letošního školního roku bylo hodně netypické. Žáci si sice
odnesli vysvědčení, ale známky na něm byly spíše kombinací odrazu
jejich domácího snažení se známkami z prvního pololetí. I přesto proběhlo v posledních dnech školního roku na radnici v obřadní síni setkání
nejlepších žáků z jednotlivých škol, kde jim za snažení a píli poděkovali
starosta a místostarosta města, předali jim malý dárek a popřáli krásné
dva měsíce volna. Pro děti je ocenění odměnou i motivací za jejich odpovědný přístup k životu školáka.
Na městském úřadě se oceňují na závěr školního roku nejen žáci s vynikajícím vysvědčením, ale také osobnosti jednotlivých škol, které vynikají nejen prospěchem. Zvláštní cenou je pak Skokan roku pro žáky, kteří
se dokázali výrazně zlepšit.

ze společnosti

Ocenění ze ZŠ Loučná
Osobnost školy: Adéla Křížová
Nejlepší žáci: Martin Nikodém, Karolína Eliášová, Lusia Gojdová
Skokanka: Sára Gojdová
Ocenění ze ZŠ T. G. Masaryka
Osobnost školy: Tereza Klapsiová
Nejlepší žáci z 1. stupně: František Hochman, Adam Herberger
Nejlepší žáci z 2. stupně: Justina Kirschnerová, Ema Horáková, Veronika
Půtová
Skokani: Alenka Kánská, Jakub Zárybnický
-vš-

Ze ZŠ Donín byli vybrání k ocenění na radnici tito žáci:
Osobnost školy: Ondra Řeháček
Nejlepší žáci: Tomáš Lutonský, Adam Kabelka, Jan Herink
Skokanka: Lucka Radníková
Ocenění ze ZŠ Lidická
Osobnost školy: Patrik Pöschl
Nejlepší žáci: Pavel Farkas, Vanesa Hartmanová, Marie Machatá, Petr Vršecký, Natálie Exnerová, Štěpán Zadražil
Skokanka: Natálie Sklenárová

Rozloučení s deváťáky

Školní rok letos hrádecké školy ukončily už v pátek 26. června. V obřadní
síni hrádecké radnice proběhlo tradiční rozloučení s vycházejícími žáky.
Ve třech devátých třídách na ZŠ Lidická, jedné třídě v ZŠ T. G. Masaryka
a ve škole v Loučné dokončilo letos školní docházku 98 žáků. Spolu s dvěma žáky odcházejícími na víceletá gymnázia, a tak do hrádeckých lavic
usedla naposledy rovná stovka dětí.
-vš-

Donínská škola se stala
fakultní školou

Součástí přípravy budoucích učitelů je také praktická výuka, která prostupuje celou dobou studia. Základní škola v Doníně se na konci května
stala oficiální fakultní školou Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci. Statut a také symbolické označení,
které už zdobí fasádu školy, přijel osobně předat děkan fakulty
prof. RNDr. Jan Picek, CSc.
„Jsme rádi, že budeme moci spolupracovat s TUL na navazujících projektech. Studenti Pedagogické fakulty TUL mohou navštěvovat naši školu
během svých praxí a přinést nové myšlenky a nápady na zlepšení výuky
našich žáků,“ říká ředitel školy Mgr. Ondřej Hampl.
Budoucí učitelé mohou ve škole absolvovat povinnou průběžnou
nebo i souvislou praxi, při které si vyzkoušejí nejen výuku, ale poznají
i chod školy. V případě donínské školy je zajímavý menší kolektiv žáků
i pedagogů, ostatně i pedagogická fakulta usiluje o široké portfolio spolupracujících škol.
-vš-

ze společnosti
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Noc kostelů v hrádeckých svatostáncích

Návštěvnost letošní Noci kostelů poznamenal dozvuk nálad způsobený
hrozbou pandemie. Kdo však nakonec dorazil, určitě nelitoval. Komorní
atmosféru v Chrámu pokoje, kde letošní hrádecký program začínal, otevřely slečny s flétnami a klarinety z naší základní umělecké školy. Spolu
s nimi se v Chrámu pokoje poprvé představil i jejich nový učitel pan Matěj Hájek. Po sólových partech a vystoupení klarinetového kvarteta přišla
na řadu modlitba. Zájemci mohli také opatrně nahlédnout do výpravné
Zlaté bible a obdivovat některé z liturgických cenností zdejšího kostela.
Připravené bylo i malé občerstvení, času na něj však zbylo poskrovnu.
Kdo chtěl stihnout další část programu pokračujícího v kostele sv. Bartoloměje, musel si pospíšit.
Také kostel u sv. Bartoloměje totiž otevřel v tento nezvyklý čas své dveře,
jimiž přicházeli návštěvníci za svátečním zpěvem místního chrámového
sboru, a zdaleka ne jenom za ním. O další hudební vystoupení se postarala skupina A proč ne… Krátké úvodní slovo patřilo otci Radku Vašinkovi.
Lákal hosty mimo jiné i do věže, tedy na místo, které bylo v minulých letech nepřístupné. Hodně času tu strávili farníci úklidem a zpřístupněním
schodů i romantických zákoutí, na jejichž konci poutníky odmění krásný
výhled na město i majestátné zvony. Ve věži i kolem zvonů si s podporou faráře největší díl odpracovali Petr Benda a Rolf Bartoš. Rolf je nejen
hybnou silou těchto aktivit, zároveň vede Chrámový sbor od sv. Bartoloměje, hraje na varhany a hlavně je dlouhodobě udržuje v provozu, ač
již nutně potřebují opravu. Jeho vyprávění o zvonech na vrcholu věže
bylo poetické i fascinující. Návštěvníků se sem najednou bohužel moc
nevejde, ale ti, co měli štěstí a byli ve správnou chvíli na správném místě,
si jistě odnesli hezký zážitek.
Roman Sedláček
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NOVÁ MOŠTÁRNA OVOCE
V RYNOLTICÍCH
Moštujeme jablka a hrušky
na poloautomatické lince s možností
pasterizace.

Začínáme 1. září (případně i dříve).
Sídlíme v Rynolticích 149 (areál firmy Purum).

Mošt z 1 kg ovoce za 5 Kč,
5 l pasterizovaný v bag in boxu za 103 Kč.

Informace na: 777 527 607 nebo na
www.mostarna-rynoltice.cz.

Věž kostela je otevřena pro
veřejnost
Při letošní noci kostelů bylo možné po letech opět navštívit zvonici
ve věži kostela sv. Bartoloměje. Místo, které je zajímavé jednak kvůli
samotným zvonům, ale i díky jedinečnému výhledu na město, bude
možné spatřit i nadále.
Věž je možné od července navštívit každý pátek. Sraz zájemců
o prohlídku bude vždy v 17 hodin.

GARANTUJEME PÁLENKU JEN Z VAŠEHO OVOCE
NOVÁ PÁLENICE BLÍZKO

www.paleniceuvastlu.cz
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Povodně 2010 – deset let poté

8. srpna uplyne deset let od bleskové povodně, která zpustošila řadu
měst a obcí v Libereckém kraji, Hrádek nad Nisou nevyjímaje. Povodeň
v roce 2010 byla výjimečná. Svou rychlostí i svou silou. I proto si v tomto
čísle HRÁDECKA připomínáme, co voda během pár hodin dokázala způsobit a jak ona místa vypadají dnes.
Povodeň v roce 2010 byla jednoznačně největší v novodobých dějinách města. Řada pamětníků vzpomíná na to, kam až dosáhla hladina
řeky v roce 1958, kdy voda tekla i Tovární ulicí. Mnohem větší byla povodeň v roce 1897. Ani tehdy však řekou neteklo tolik vody, jako před deseti

povodně

lety. Fotografiemi připomínáme i rozlití Nisy v roce 2002. A také letošní
21. červen, kdy Nisa jen pohrozila. Ano, voda v řece letos nedosáhla ani
prvního stupně povodňové aktivity, ale ani tak bychom neměli zapomínat...
Povodeň v roce 2010 byla výjimečná i v tom, že škody na městském
majetku se podařilo díky vynaloženému úsilí poměrně rychle odstranit. Ve
školách se začalo v září normálně učit. Většina komunikací včetně mostů
byla opravena do konce roku 2012 a už v lednu 2011 byly předány k užívání 4 povodňové domky. V dalších letech bylo upraveno i koryto řeky Nisy.

Stará lávka U Koruny ráno 9. srpna 2010, kdy nad Hrádkem vysvitlo slunce. Nová lávka se slavnostně otevírala 21. května 2012 a dodnes je díky vydařenému návrhu
architektonickou zajímavostí města.

Na deset domů musel být po bleskové povodni vydán demoliční výměr. Dům č. p. 1 u donínského mostu byl bourán už 19. srpna.

Zcela zničen byl most U Nývltů. Nový se otevíral 21. prosince 2011 jako první z dokončených mostních staveb po povodni.

Velká voda v roce 1897 poničila objekt dnešní restaurace Dělnický dům

Voda v Tovární ulici v roce 1958

povodně

Povodně v roce 2002

Poprvé v novém miléniu vystoupala voda do města už v roce 2002. Když
opadla, mnozí se možná nechali ukolébat představou, že stoletou nebo
přinejmenším padesátiletou vodou máme právě za sebou.
-rs-

7–8. ãíslo,
červenec, srpen 2020

Nisa zahrozila i letos
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Po delší odmlce znovu zahrozila Nisa vzedmutou hladinou na konci
června. Vydatné deště v celém Libereckém kraji způsobily v některých
jeho částech povodně. Nejhůře postižené bylo Frýdlantsko. Podle slov
velitele hrádeckých hasičů Jakuba Zimy však naše město zůstalo tentokrát větších problémů ušetřeno. Hladina Nisy kulminovala 10 cm pod prvním povodňovým stupněm. Místní jednotka hasičů vyjížděla v Hrádku
nad Nisou pouze jednou – ke stromu padlému v Dolní Suché přes řeku.
Naši hasiči tak zasahovali především v sousedství, kde jich bylo zapotřebí.
Nejvíce pomohli ve Višňové.
-rs-

10 let od povodní – vzpomínková
akce Libereckého kraje
sobota 8. 8. od 17.00 v Bílém Kostele
(před obecním úřadem)
14.00 – Vltavín
15.30 – Anabáze
17.00 – Slavnostní vzpomínkový akt
18.15 – Archa
20.10 – Yo Yo Band
21.30 – CZ-SK diskotéka

10 let poté v Hrádku nad Nisou
Pamětní kámen – most u Dělnického domu
čtvrtek 6. srpna od 17.00
– vzpomínka starosty města
– poděkování
– výstava povodňových fotografií na mostě
– prostor k neformálním rozhovorům
Výstava fotografií bude po vzpomínkové akci rozmístěna na
místa ve městě, kde byly fotografie pořízeny.
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ze společnosti

Podpořte hrádecké stavby v soutěži Karla Hubáčka

Hradecká městská knihovna a Schubertova vila byly v letošním roce přihlášeny do architektonické soutěže Karla Hubáčka. Svými hlasy je můžete podpořit i vy.
O ocenění v soutěži se uchází celkem 48 staveb. Naši čtenáři mohou
ovlivnit jejich pořadí v online hlasování o Cenu veřejnosti na internetových
stránkách soutěže https://stavbaroku.lk/. Hlasovat můžete do 17. srpna.
Mimo Ceny veřejnosti čeká odbornou porotu nelehký úkol vybrat ty
nejlepší ve 3 dalších kategoriích. V hlavní soutěži je cena Karla Hubáčka
udělována za nejzajímavější stavbu nebo úpravu veřejného prostoru
a krajiny. Dalšími cenami jsou Cena za inovaci, Cena junior a Ocenění
pro významnou osobnost v oboru stavebnictví.

Internetová prezentace nebude jediná forma představení přihlášených staveb. Připravena je i výstava. Do 12. července ji můžete navštívit
v budově Krajského úřadu v Liberci, pokračovat bude 13. až 24. července
v obchodním centru Forum Liberec a objeví se i na dalších místech.
Stavba roku Libereckého kraje – Soutěž Karla Hubáčka – chce prezentovat kvalitní architekturu i stavitelství celého Libereckého kraje a současně dát vyniknout novým talentům. Pořadatelé na svém webu vyslovili i přání, aby se v našem kraji narodila nová, třeba i menší, ale stejně
chytrá stavba, jako byl svého času televizní vysílač Ještěd. Zároveň děkují
i rodině Karla Hubáčka, která umožnila užití jména tohoto světoznámého architekta v názvu soutěže.
Roman Sedláček

Benefiční vzpomínání vyneslo přes 60 tisíc korun
Pandemie a s ní spojený nouzový stav nás zastihl v čase, kdy vrcholily
přípravy na jubilejní 10. Benefiční koncert. Poté, co padlo rozhodnutí koncert definitivně zrušit, přesunuli jsme energii do šití roušek. V prostorách
Schubertovy vily, kde má Ostrov života své zázemí, se jich během několika
týdnů vyprodukovaly stovky. Další nám nosili dobrovolníci, kteří je šili
doma. Ve spolupráci s městem se roušky distribuovaly potřebným a všem,
kdo o ně projevil zájem. Přestože byly k mání zdarma, našlo se mnoho lidí,
kteří je chtěli zaplatit nebo jinak přispět. A tehdy vznikla myšlenka uspořádat virtuální Benefici. Výsledek nás už poněkolikáté překvapil…
Na Facebookovém profilu jsme na Velikonoční pondělí spustili projekt
Benefiční vzpomínání. Jednotlivými příspěvky jsme připomínali důležité
milníky a vzpomínky na uplynulých devět koncertů. Vzpomněli jsme
tak na úplně první ročník, na stěhování na Hasičskou louku, na koncert,
který celý propršel, i na ten, který jsme absolvovali v zimních bundách.
Připomněli jsme si plejádu vystupujících, kteří se v průběhu let objevili
na „ostrovním“ pódiu, i nechali nahlédnout do zákulisí, kam běžně návštěvníky akce nepouštíme. Společným jmenovatelem všech příspěvků
bylo poděkování za solidaritu a podporu, které se nám od samého vzniku spolku dostává. V rámci Benefičního vzpomínání jsme vyzvali všechny,
kdo nás chtějí podpořit, aby posílali finanční příspěvky na účet spolku.
Plán ukončit projekt v den původně plánovaného koncertu, tedy
16. května, vzal rychle za své. Příspěvky na konto Ostrova života přibývaly každý den a jako by nikdo nechtěl, aby akce skončila. Rozhodli jsme
se proto prodloužit možnost do konce měsíce.
Na účtu se sešly desítky příspěvků od jednotlivců, kolektivů i firem.
Objevily se stokorunové položky, tisícovky, ale třeba i částka 10 000 korun. Nesmírně si vážíme každého, kdo se rozhodl tímto způsobem
pomoci. Od začátku jsme věděli, že výtěžek Benefičního vzpomínání se
ani zdaleka nepřiblíží tomu, který oznamujeme po spočítání pokladen
na Benefičním koncertu. S hrdostí musíme oznámit, že jsme se spletli.
Výsledná částka je ohromující.
Na sbírkové konto Ostrova života putuje neuvěřitelných, úžasných
a naprosto nečekaných 60 648 korun! Díky vaší štědrosti můžeme
i letos vyplácet příspěvky a přispívat našim spoluobčanům na lepší
zvládnutí stavu způsobeného vážnou nemocí. Nakoupili jsme také další
zdravotní pomůcky, které rodinám s těžce nemocnými pacienty půjčujeme.

Děkujeme všem, kdo jste s námi vzpomínali, šili roušky a podporovali
nás i v době krize.
10. ročník Benefičního koncertu se uskuteční v příštím roce. Už na
konci prázdnin za námi ale můžete přijít na Koncert pro Hrádek, který pořádá město Hrádek nad Nisou jako náhradu za taktéž zrušené Hrádecké
slavnosti. Polovinu z vybraného vstupného vedení města věnuje na náš
sbírkový účet. Děkujeme a těšíme se na vás.
Věra Baumgartnerová

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

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

Jaroslav Vondráček, Danuše Ryšánková,
Zdeněk Lačňák, Jan Kolisko
Jan Pszczolka
Kamil Hrašna
Věra Jirkovcová, Marie Papírníková,
Christa Hlůžová, Marie Vodičková
Ludmila Štěpánková
Libuše Veselá
Zdenka Dvořáková
Jaroslava Baková
Věra Sovová
Monika Korbelářová, matrikářka

ze společnosti

7–8. ãíslo,
červenec, srpen 2020

Důl Turów a voda

V pondělí 15. června 2020 proběhlo v kapličce na Uhelné informativní
setkání s názvem Důl Turów a voda ve Václavicích a na Uhelné. Schůzka
na Uhelnou přivedla řadu zajímavých hostů, odborníků podílejících se
na řešení problémů, jež přináší a může přinášet pokračující důlní činnost
v oblasti polského Turówa.
Tato schůzka byla určena pro občany. Nemohla přinést nějaká zásadní
nová fakta, ale shrnula v první části veškeré dostupné informace, které
v tuto chvíli máme. Prezentace těchto informací se ujali skutečně kvalifikovaní odborníci. Další část programu pak umožnila klást dotazy přednášejícím hostům, kterými byli: RNDr. Josef Vojtěch Datel, Ph.D., hydrogeolog z Výzkumného ústavu vodohospodářského, Mgr. Petra Urbanová
z advokátní kanceláře Frank Bold, Ing. Jana Michalová, technická ředitelka Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s., Ing. Jan Los, projektant
ze společnosti SVIS TCE, spol. s r. o. V samém úvodu setkání promluvil
i hejtman Libereckého kraje Martin Půta a starosta města Hrádku nad
Nisou Josef Horinka.
Hydrogeolog doktor Datel připravuje výstupy jak pro ministerstvo
životního prostředí, tak pro advokátní kancelář Frank Bold, zastupující
Liberecký kraj ve sporech ohledně dolu Turów. Jeho poutavá prezentace
shrnula dlouhodobý vývoj vodního hospodaření v naší oblasti a poukázala na zásadní vlivy důlní činnosti. Laické veřejnosti v kapli zároveň
vysvětlil alespoň některé základní principy daného oboru potřebné
k pochopení probíhajícího procesu.
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Setkání na Uhelné nakonec navštívilo více hostů, než kolik jich organizátoři ze Sousedského spolku Uhelná očekávali. Přestože pro některé
návštěvníky nezbylo uvnitř místo, stejně postávali poblíž hlavních vstupních dveří do kaple a naslouchali průběhu programu.
S laskavým svolením přednášejících přináší web města Hrádek nad
Nisou a Uhelné audiozáznam celého setkání.
Roman Sedláček

Do Hrádku míří další
evropské peníze

Hrádek nad Nisou je dlouhodobě úspěšný v získávání evropských dotací
na projekty, které realizuje ve spolupráci s přeshraničními partnery.
V dnešním článku vám představíme dva nejnovější, u kterých je partnerem polské město Bogatynia. V průběhu jejich realizace se k oběma
budeme vracet a na stránkách HRÁDECKA o nich podrobněji informovat.
Věra Baumgartnerová

Mgr. Petra Urbanová shrnula aktivity, které její advokátní kancelář činí
ve snaze zamezit z pohledu Libereckého kraje nezákonným krokům při
povolování i současné těžbě na území polského dolu.
Ing. Jana Michalová a Ing. Jan Los hovořili o zásobování vodou nejen
na Hrádecku, ale také na Frýdlantsku a Chrastavsku. V praxi si hrozba
ztráty soběstačnosti s pitnou vodou ve zmiňovaných lokalitách vyžádá
vybudování vodovodu ve Václavicích, přivaděče vody na Uhelnou i rozsáhlé investice do páteřní sítě rozvodu vody a vodojemů sahající až po
Machnín a Bedřichov. Zmínili i nemalé komplikace související s těmito
investicemi, které v podobě dědického řízení probíhajícího na některých
pozemcích dotčených stavbou vodovodu vedou investora dokonce
k plánování náhradní trasy v úseku mezi Bílým Kostelem a Uhelnou.

Od školky bez hranic – sport, kultura, ekologie – Hrádek n. N.
Tento projekt se týká partnerské spolupráce mezi městy Hrádek nad
Nisou a Bogatynia a partnera ze Žitavy. V rámci projektu proběhnou
společné akce v oblasti sportu, kultury vzdělávání a ekologie. Konkrétně
jde o olympiádu předškoláků, tři workshopy předškoláků, šest pracovních jednání a závěrečnou konferenci pro učitelky ze školek a zástupce
partnerů. Cílem projektu je interakce a integrace, rozvoj a posílení spolupráce mezi předškoláky, učiteli a rodiči. Projekt bude realizován v období od září tohoto roku do konce srpna roku příštího. Celkové náklady
projektu přesahují 210 000 korun, podíl města činí 31 724 korun. Č. projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002463.
Geopark Hrádek nad Nisou – Jasna Góra
Předmětem tohoto projektu je realizace infrastrukturního opatření pro
zlepšení turistické infrastruktury, tematicky zaměřené na geologii a těžbu
surovin v Trojzemí. Aktivitou projektu je vybudování naučného geoparku v Hrádku nad Nisou, na Oldřichovské ulici, jeho přírodní propojení s bývalou cihelnou a virtuální spojení se stávajícím geoparkem
v Jasne Góře (Bogatynia). K aktivitám projektu patří také propagace
obou geoparků. Zde celkové náklady přesáhnou částku 1,5 miliónu korun. Dotace pokryjí polovinu. Podíl města tak činí zhruba 750 000 korun.
Realizace tohoto projektu začne ještě během prázdnin, nový geopark
má bý hotový do konce června 2021. Č. projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/
16_012/0002463.
Oba projekty jsou podpořeny z prostředků Evropské unie, prostřednictvím programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika –
Polsko.
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Zajímavé akce u našich sousedů

Ve výčtu letních akcí letos chybí velké hudební festivaly, o to více se organizátoři snaží zaujmout menšími akcemi. A nejsou to jen koncerty. Je libo
veterány, něco z historie, festival jídla nebo přehlídku flašinetářů? Ani zdaleka se nám do sloupku pro akce u našich sousedů nevejde nabídka všech,
které se v našem blízkém okolí konají. Stačí si jen vybrat a pořádně si užít
léto.
Věra Baumgartnerová
18. červenec – Plastic People of the Universe – Benešovo náměstí
Liberec
Česká undergroundová legenda, Support: Blaženka – žižkovská legenda.
25. červenec – Divokej Bill – klub Bunkr Liberec
Exkluzivní open air koncert před vyhlášeným libereckým klubem.
25.–26. červenec – Dobývání Curie Vítkov – Curia Vítkov
Historický tábor, řemesla, dětský program, koně, obléhací stroje a rekonstrukce obléhání! Tentokrát se vše bude odehrávat v duchu 11.–12. století.
25.–26. červenec – Foodpark rs – park Nové Vratislavice
Skvělé jídlo, stánky s lokálními produkty, workshop pro děti – šéfkuchaři
vaří s dětmi. Program po celý víkend!
24.–25. červenec – Multižánrový festival Kukokli – barokní kostel Horní Vítkov
KUKOKLI je o hudbě, divadle, dobrém jídle, o okolní přírodě, která umocňuje genius loci historického místa, i o snaze zpřístupnit mimořádně inspirativní prostor společným zážitkům, zachránit zapomenutý kostel a podpořit jeho opravu.
26. červenec – Pokáč – zámek Vartenberk Stráž pod Ralskem
Hudební vystoupení oblíbeného tuzemského interpreta (Jana Pokorného).
1. srpen – Výjezd veteránů na Ještěd
Jízda pravidelnosti historických vozidel až na úplný vrchol hory Ještěd.
Jízda je vypsána pro historické automobily starší 50 let.
1. srpen – Dixielandové odpoledne – Křížany
Obec Křižany pod Ještědem vás zve na „Dixielandové odpoledne“. Program: Old Stars Liberec se zpěvačkou Evou Emingerovou, Brass Band

tip na výlet

Rakovník, závěrečný jam session.
12.–13. srpen – Liberecký flašinetář – Liberec
Kolem tří desítek flašinetářů z šesti zemí světa se sjede do Liberce. Hrát
budou v ulicích v centru města a na náměstí před radnicí.
15.–16. srpen – Liberecký jarmark – centrum Liberce
Návrat Golema do Liberce – tradiční historický jarmark s bohatým programem.
15.–16. srpen – Svatovavřinecká pouť – Chrastava
Pouťové atrakce, hudební produkce, občerstvení, pouťová zábava, výstava
drobného zvířectva.
19. srpen – Naďa Urbánková – Chrastava
Hostem na koncertu oblíbené zpěvačky bude Pavel Skalický.
22. srpen – Festiválek libereckých legend – Benešovo náměstí
Liberec
Nasekáč, Přehmat, Solomon Bob revival, Těla.
23. srpen – Věra Martinová – zámek Vartenberk Stráž p. Ralskem
Exkluzivní vystoupení Věry Martinové s názvem JAKO DŘÍV připomíná
třicet úspěšných let této zpěvačky na sólové dráze.
28.–29. srpen – Skotské hry – zámek Sychrov
Tradiční skotské hry, které, stejně jako kilt, skotské dudy nebo whisky, patří ke kulturnímu dědictví Skotska, letos ovládnou zámek Sychrov už po
dvacáté.
29. srpen – Laco Deczi – Liberecká přehrada
Živoucí legenda, trupetista, jazzman, skladatel, kapelník, výtvarník a obdivovatel Clifforda Browna mistr Laco Deczi se svou kapelou Celula New York.
30. srpen – Mimořádné zpřístupnění Veterinárního muzea Grabštejn
Veterinární muzeum představuje polní veterinární soupravy pocházející
z výzbroje německé armády z konce 1. světové války a meziválečného
období, sovětské armády a ČSLA.
2. září – Big Band Jam 2020 – Benešovo náměstí Liberec
Show Big’O’Bandu Marka Ottla – Jamir Wondermars tribute (Jamiroquai,
Bruno Mars a Stevie Wonder).

Tip na výlet

Pro prázdninové putování po zajímavých místech v našem okolí jsem
vybrala místo opředené mnoha tajemstvími a legendami. V obci Krásná,
asi 5 km od Jablonce, najdeme areál zvaný Burk, vybudovaný v 18. století
slavným doktorem Kittelem. Jan Josef Antonín Eleazar Kittel byl slavný
lékař a léčitel z pomezí Jizerských hor a Krkonoš. Přijímal pacienty z Vídně,
léčil šlechtu v daleké Praze, staral se i o chudé nemocné v širokém okolí
Jizerských hor a Krkonoš. Jeho úspěchy, sláva a majetek daly podnět
k mnoha legendám a pověstem. Jak byl lékař známý, dokazuje i fakt, že
roku 1779 projížděl severními Čechami císař Josef II. a s Kittelem se
osobně setkal. O jeho schopnostech si dokonce udělal záznam do svého
cestovního deníku. Možná i vy si vedete prázdninový deník a jednu
stranu věnujete právě Kittelovu domu.

Kittelovo muzeum v Pěnčíně
Kittelův dům je nepřehlédnutelnou stavbou a významnou památkou
Jizerských hor. Jeho stavbu Kittel dokončil okolo toku 1750. V patrovém
roubeném domě měl lékárnu, pokoje pro pacienty, prý i pitevnu a místnost s lidskými kostrami a knihami. Mezi lidmi se šířily pověsti, podle
nichž financoval stavbu Burku z peněz od ďábla.
V druhé polovině dvacátého století vystřídal Kittelův dům mnoho
majitelů a budova byla na pokraji zřícení. Dům po složitých jednáních
přešel do vlastnictví obce Pěnčín, které se ho podařilo obnovit. Náročná
rekonstrukce trvala dlouhých 15 let. Od loňského roku je dům otevřen
veřejnosti. Nová podoba roubeného sídla odpovídá tomu, jak vypadalo,
když ho léčitel postavil. Zcela unikátní je zde černá kuchyně, která v této
podobě nemá v širokém okolí obdoby. Ve třech patrech od sklepení až
po první patro domu se můžeme seznámit se zajímavou historií a prehistorií zdejšího kraje, je zde archeologická, geologická a mineralogická
výstava, připomínající i dávnou a velmi významnou produkci kamenných
sekerek nebo těžbu a výrobu pokrývačské břidlice. Pozornost je věnována
lidové architektuře a umění. Vrcholem muzea je část věnovaná osobě Jana
Josefa Antonína Eleazara Kittela a tradičnímu regionálnímu lidovému

léčitelství. Samotným exponátem je i dům sám. Zajímavou formu mají
sklepení, původní zachované a zrestaurované jedinečné černé kuchyně
i další interiéry patrového roubeného, hliněnou vymazávkou opatřeného
domu. V přízemí opraveného domu najdeme muzeum, knihovnu, infocentrum, prodej suvenýrů a Kittelovu lékárnu. Venku je obnoven původní
rybník a skleníky, kde se pěstují léčivé byliny.
Nedaleko od Krásné se nacházejí Čertovy kameny – místo, kde se
doktor Kittel údajně upsal ďáblu. Dalšími zajímavými a volně přístupnými místy jsou pramen Žernovníku (odkud prý pocházela kostra neznámého vojáka, kterou měl doktor Kittel ve své pitevně) a tajuplný
vrchol Černé studnice. O životě doktora Kittela, pověstech i památkách,
které se na Kittelovsku nachází, informuje Naučná stezka Kittelovsko.
Na víkend 25.–26. 7. tu navíc u příležitosti Dnů lidové architektury
chystají bohatý program s ukázkami řemesel, hudbou nebo třeba výrobou léčivých mastí.
Věra Baumgartnerová

inzerce

7–8. ãíslo,
červenec, srpen 2020
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Autodoprava Jiří Bistiak
Hrádek nad Nisou
přijme řidiče.
Požadujeme řidičský průkaz
skupiny C + profesní průkaz.
Vhodné též brigádně.
Kontakt: sídlo firmy U Gumovky 379
Hrádek nad Nisou

tel. 777 788 182
email: autodoprava.bistiak@seznam.cz

14

ze společnosti

Alfred Bernert, umělec z Donína

Za umělecká díla vděčíme nejen jedincům, kteří jsou známí v uměleckém
světě, ale i osobám, které své umění rozvíjejí v pozadí a někdy jsou povšimnuty jen čistě pozoruhodnou náhodou. Tito umělci často zůstávají
nepoznaní a jejich život proběhne bez uznání. Proto bychom chtěli věnovat pozornost jednomu vynikajícímu a současně skromnému umělci
z našeho bezprostředního okolí.
Malíř Alfred Bernert se narodil 4. března 1893 ve staré selské usedlosti
č. 10 v Hrádku nad Nisou Doníně. Vzhledem k tomu, že vyrůstal v selském stavu, bylo jeho umění především rolnického zaměření.
Mezi návštěvou národní školy v Doníně a měšťankou v Hrádku nad
Nisou absolvoval Bernert tzv. handl v Čechách. Ještě v roce 1918 budoucí
malíř ukončil libereckou reálku.
První světová válka nejen přerušila činnost na otcově statku, ale připravila jej i o levou nohu. Po nucené změně povolání se vrátil ke své staré
zálibě. Jako válečný invalida pak navštěvoval do roku 1923 kurz malířství
v Praze a stal se malířem.
Po prvních úspěších na Velké berlínské umělecké výstavě pro něj, jako
pro volně tvořícího umělce, začal boj o sebeprosazení se vzestupnou
i sestupnou tendencí. Následovaly úspěšné výstavy, studijní cesta do
Švédska a výborné hodnocení na Velké vídeňské výstavě umělců.
Handicap z války mu však neumožňoval cestování, čímž zůstal bez
konexí. Chod selského života a soužití s přírodou při horním údolí řeky
Nisy Bernerta smířilo s osudem.
Umělec byl zcela odkloněn novým směrům v malířství, které se vůbec
neslučovaly s jeho životním stylem. Moderním uměním opovrhoval, dle
něj vneslo do malířství svár. Výsledkem vývoje je chaos, který dal vzniknout abstraktismu, který nemá smysl pro mravnost. Považoval jej za

největší podvod v dějinách umění. Toto jeho přesvědčení ho dostávalo
do stále většího rozporu s mocnými vládnoucími obchodníky s uměním.
Bernert byl po válce odsunut do nedaleké Lužice, bohužel však o tom
chybějí podrobnosti. Fotografické snímky jeho umělecké tvorby nám
zůstaly. Největší odměnou pro Alfréda Bernerta bylo ocenění prostého
lidu, více neočekával.
Jeho dílo nás překvapuje svou rozmanitostí. Sahá od obrazu lipského
učitele hudby prof. Güntera Ramina, přes obrazy znázorňující přírodu
v olejomalbě od sáňkařské dráhy v Žitavských horách až k přesnému
výtvarnému zobrazení saské nábytkářské dílny. Na první pohled se obraz podobá fotografii. Dá se říci, že člověk téměř cítí vůni čerstvých pilin
a klihu z hrnce na kamnech. Ke zdaru díla jistě přispěl umělcův třítýdenní pobyt přímo v továrně na nábytek v Ochranově (Herrnhutu), kde
přesně pozoroval řemeslníky.
O osudu jeho obrazů ani o konci jeho životní dráhy toho moc nevíme.
Rádi bychom touto cestou malíře zachránili před zapomenutím a rozšířili řadu geniálních chrastavských malířů o dalšího umělce z údolí řeky
Nisy.
Eduard Engel, přeložila Liana Soukupová

Přijmeme brigádníka do zemědělské firmy –
Ing. Jiří Brodský, Václavice 21, Hrádek nad Nisou.

Požadujeme řidičský průkaz skupiny T.

Pro více informací se prosím hlaste na tel. 724 360 400.

Restaurace Áčko
Kristýna
– nový provozovatel
– poctivá kuchyně
z čerstvých produktů
– 12 druhů piv

program kina

7–8. ãíslo,
červenec, srpen 2020
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