roãník 29, ãíslo
září 2020

Milí čtenáři,

prázdniny utekly jako voda a stojíme
na začátku nového školního roku. Prvňáčci si užili svoje „poprvé“, letošní
září ale bylo nové pro všechny. Jak
vstoupily školy do nového školního
roku, jaké změny s prvním zářím nastaly a další informace z této oblasti,
najdete na dvojstraně 6 a 7, kde se tomuto tématu věnujeme. Tradičně se
na stránkách HRÁDECKA můžete seznámit s investičními akcemi. Ať těmi,
které se podařilo dokončit, tak s těmi,
které se teprve rozbíhají. I přes počáteční nejistotu, jak to letos bude s kulturními a sportovními akcemi, se během letních měsíců konalo mnoho
krásných setkání. Také o nich slovem
i obrazem podrobně informujeme. Do
podzimních měsíců vám přejeme
hlavně hodně zdraví, rodičům a učitelům pevné nervy do nového školního
roku a školákům a studentům samozřejmě mnoho úspěchů ve školních
lavicích. Třeba i v těch, do kterých poprvé v našem městě mohou usednout
i senioři. Za tým HRÁDECKA vám přeji
klidné a slunečné babí léto.

Bývalá klubovna důchodců se promění
v moderní Komunitní centrum
S koncem prázdnin se rozeběhla rekonstrukce klubovny hrádeckých seniorů. Přízemní objekt v blízkosti pošty, částečně ukrytý za bujnou vegetací, od doby svého vzniku (v 70. letech minulého století)
sloužil nejen jako místo setkávání seniorů, ale také například jako knihovna nebo zkušebna divadelního souboru Vojan a Chrámového sboru. „Papundeklová“ budova na betonových základech už
dávno nesplňovala standardy dnešní doby, převážně ty na energetickou náročnost. Rozbory a sondy,
které byly součástí projektové přípravy, ukázaly také na obsah azbestu v použitých panelech. Nevyhovovaly ani interiéry a budova neměla komfortní bezbariérový přístup. Použitý minulý čas je zde zcela
na místě. V těchto dnech totiž po staré budově není ani památky. Jejím kompletním rozebráním začala
nová éra.
Nový objekt vystavěný na původních základech bude moderní, prostorný, energeticky nenáročný
a bezpečný. Město v něm získá další malé komunitní centrum. Sloužit bude osobám se zdravotním
postižením, osobám postiženým civilizačními chorobami, seniorům, osobám, které potřebují sociální
poradenství a pomoc v sociální oblasti a podobně. V centru bude prostor pro realizaci sociálních, vzdělávacích a volnočasových aktivit. Své sídlo tu mimo jiné bude mít například i Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, který poskytuje pravidelné sociálně-zdravotní služby, jako například osobní
pomoc v různých formách – doprovod k lékaři, cvičení s prvky jógy, cvičení koordinace a trénování
paměti, přednášky, zájmové a klubové činnosti a podobně.
Součástí projektu je také úprava přilehlé zahrady. Revitalizace zeleně naváže na rekultivaci prostor
mezi školou TGM a objektem pošty, která proběhla v minulých letech. Namísto současných zarostlých
a nevzhledných zákoutí by zde do budoucna mohl vzniknout malý parčík, který bude přístupný ze
všech stran a celou oblast příjemně oživí.
O proměně objektu klubovny seniorů se mluví už několik let. Od začátku bylo jasné, že taková stavba
si vyžádá nemalé peníze. Město proto nechalo vypracovat projekt a čekalo na vhodnou dotační výzvu.
Pokračování na straně 3

Věra Baumgartnerová

V zářijovém čísle:
Komunitní centrum SENÍK
Bytový fond města
Nové autobusové zastávky
Nový školní rok
Virtuální univerzita třetího
věku
— Koncert pro Hrádek
— Bike babí léto
— Kulturní kalendář

—
—
—
—
—
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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 zářijového čísla je 25. 9. 2020.
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 05. 10. 2020.
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lnformace z radnice

Usnesení rady města

19. schůze rady města
Rada města na svém 19. zasedání, konaném dne 8. července 2020,
mimo jiné:
— souhlasila s přijetím finančního daru v celkové výši 6 500 Kč od společnosti Oblastní sbírka Liberec do vlastnictví příspěvkové organizace
Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou
— rozhodla poskytnout Spolku HRÁDEK n. N. – OSTROV ŽIVOTA, z. s.,
finanční dar ve výši 20 000 Kč
— schválila čerpání rezervního fondu organizace Základní škola T. G. Masaryka Hrádek nad Nisou, v celkové maximální výši 118 020 Kč, na
nákup vestavných skříní do školních dílen organizace a 4 792 Kč na
úpravu vnitřních protipožárních dveří organizace
— vzala na vědomí podanou žádost o dotaci na projekt pod názvem
„Park Cihelna Hrádek nad Nisou – tůně“ do 140. výzvy MŽP (Program
OPŽP 2014–2020), o celkových výdajích ve výši 3 841 308,08 Kč
vč. DPH (požadovaná dotaci ve výši 3 035 778,46 Kč, vlastní podíl
ve výši 805 529,62 Kč)
— schválila uzavření objednávky s firmou VELEBNÝ & FAM, s. r. o., Ústí
nad Orlicí, na „Dodávku slavnostních vlajek včetně žerdi a stojanu
pro SDH Dolní Sedlo“, za celkovou nabídkovou cenu 113 407,60 Kč
vč. DPH
— schválila uzavření Smlouvy o dílo s dodavatelem p. Poldou, se sídlem
Liberec 3, na „Zajištění úpravy a zpracování fotografických a jiných
předloh pro tisk, sazbu, jazykové korektury a předtiskovou přípravu
městského zpravodaje Hrádecko“, a to za nabídkovou cenu jednoho
vydání v minimální částce 8 000 Kč, maximální částce 14 200 Kč
— schválila smlouvu o financování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Nisa, realizovaného v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014–2020, na projekt „Oldřichov na Hranicích –
nová infrastruktura na mezinárodní trase Hřebenovka“, o celkových
nákladech 1 123 811 Kč, výši dotace 750 000 Kč a spolufinancování
ze strany města Hrádek nad Nisou ve výši 373 811 Kč
— schválila podání žádosti o dotaci na projektový záměr pod názvem
„Multifunkční hřiště při ulici Liberecká a Polní, Hrádek nad Nisou “
do výzvy Ministerstva pro místní rozvoj, podprogramu Podpora obcí
s 3 001–10 000 obyvateli, o celkových výdajích ve výši 2 322 876 Kč
včetně DPH (požadovaná dotaci ve výši 1 345 044 Kč a vlastní podíl
ve výši 977 832 Kč)
— schválila dodavatele veřejné zakázky s názvem: „Zajištění technického dozoru stavby a koordinátora BOZP na akci Komunitní centrum
SENÍK, Hrádek nad Nisou“, INVESTING CZ, spol. s. r. o., Liberec, za
celkovou cenu 377 520 Kč vč. DPH
— schválila přidělení zakázky na výrobu a dodávku nábytku na akci
s názvem „Stavební úpravy kanceláří 2. np MÚ Hrádek nad Nisou“
firmě p. Hochman se sídlem v Hrádku nad Nisou za nabídkovou cenu
735 494,87 Kč vč. DPH
— schválila dodatek ke smlouvě o dílo na akci pod názvem „Sociální
bydlení Hrádek nad Nisou“ uzavřené mezi městem Hrádek nad Nisou a firmou Pozemní stavitelství, s. r. o., Liberec I – Staré Město.
Předmět dodatku je specifikace nepředvídatelných víceprací a méně
prací. Celková cena díla bude navýšena o 1 236 937,75 Kč s DPH.
Rovněž dojde k úpravě termínu na výsledný 30. 9. 2020.
— schválila uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku ve výši
65 774 Kč na realizaci projektu „Zvýšení stability lesních porostů
města Hrádek nad Nisou“ mezi městem Hrádek nad Nisou a Nadací
Ivana Dejmala pro ochranu přírody ve prospěch města Hrádek nad
Nisou.
20. schůze rady města
Rada města na svém 20. zasedání, konaném dne 29. července 2020,
mimo jiné:
— souhlasila s přijetím finančního daru ve výši 70 200 Kč na úhradu
obědů pro 13 nezletilých žáků Základní školy T. G. Masaryka, Hrádek
nad Nisou, od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Praha 4
— schválila smlouvu o financování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Nisa na projekt „Geopark Hrádek n/N – Jasna Góra", realizovaného v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko
2014–2020, o celkových nákladech 1 499 609,50 Kč, výši dotace

z radnice

—

—
—
—

—

—
—
—
—

750 000 Kč a spolufinancování ze strany města Hrádek nad Nisou ve
výši 749 609,50 Kč
schválila návrh smlouvy o financování z Fondu mikroprojektů
v Euroregionu Nisa na projekt „Od školky bez hranic – sport, kultura,
ekologie – Hrádek nad Nisou“, realizovaného v rámci programu
Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014–2020, o celkových
nákladech 211 489,50 Kč, předpokládané výši dotace 179 766 Kč
a spolufinancování ze strany města Hrádek nad Nisou ve výši
31 723,50 Kč
schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli Outdoor Challenge, z. s., Liberec, ve výši 30 000 Kč, na podporu akce „Triatlon Hrádek nad Nisou 2020“
schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli panu D. Morávkovi, ve výši 20 000 Kč, na úhradu nákladů spojených s přípravou
festivalu „Shotgun 2020“
schválila přijetí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 1.1: Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje,
na projekt „Obnova osobních ochranných prostředků požární
ochrany pro JSDHO Hrádek n. N.“ ve výši 46 645 Kč a zajištěném spolufinancování ve výši 46 644 Kč
schválila přijetí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu 8.6. Podpora retence vody v krajině, na projekt „Park Cihelna
Hrádek nad Nisou – tůně“ ve výši 1 000 000 Kč a zajištěném spolufinancování ve výši 2 562 596 Kč
schválila přidělení zakázky „Diagnostika stavebních konstrukcí objektu Benar“ společnosti Diagnostika stavebních konstrukcí s. r. o.,
Liberec 15, za celkovou nabídkovou cenu 148 709 Kč vč. DPH
schválila přidělení zakázky „Oprava páteřního rozvodu kanalizace
v 1. np – ZŠ Lidická“, společnosti MAXEL, s. r. o., Hrádek nad Nisou,
za celkovou nabídkovou cenu 496 324,07 Kč vč. DPH
schválila přidělení zakázky „Hokejová hala – hřiště pro ledování,
oprava, výměna povrchu UT“, společnosti Profil Plus, s. r. o., Dlouhý
Most, za celkovou nabídkovou cenu 1 999 788 Kč vč. DPH
schválila poskytnutí slevy ve výši 30 % z nájemného prostor sloužících podnikání podnikatelům provozujícím maloobchodní podnikatelskou činnost nebo poskytujícím služby zákazníkům v provozovně
za období od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020, v souvislosti s výzvou k programu COVID – Nájemné vyhlášenou Ministerstvem průmyslu a obchodu, kteří si písemně požádají.

21. schůze rady města
Rada města na svém 21. zasedání, konaném dne 5. srpna 2020, mimo
jiné:
— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli Orel jednota
Hrádek nad Nisou ve výši 45 800 Kč na úhradu nákladů spojených
s realizací výběrového řízení na akci „Výstavba nového kluziště Hrádek nad Nisou“
— vzala na vědomí podanou žádost o dotaci na projekt pod názvem
„Tvorba mokřadních biotopů v k. ú. Loučná“ do 140. výzvy MŽP (Program OPŽP 2014–2020), o celkových výdajích ve výši 19 569 281,59 Kč
vč. DPH (požadovaná dotace ve výši 14 728 331,10 Kč, vlastní podíl
včetně nezpůsobilých výdajů ve výši 4 840 950,49 Kč)
— schválila Smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 na akci „Oprava
komunikace a výstavba chodníku ul. Liberecká, Hrádek na Nisou“
v maximální částce příspěvku 5 200 143,00 Kč
— schválila plnění investičního záměru, a to výrobu, montáž a demontáž špaletových oken do KD Beseda, subjektu PO Čekro CZ, s. r. o.,
Liberec 14, za celkovou cenu 216 747,30 Kč vč. DPH.
22. schůze rady města
Rada města na svém 22. zasedání, konaném dne 19. srpna 2020, mimo
jiné:
— vzala na vědomí podanou žádost o dotaci na projekt pod názvem
„Sociální zázemí městského hřbitova v Hrádku nad Nisou“ do Výzvy
MAS č. 4 v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na
období 2014–2020, o celkových výdajích ve výši 1 832 362 Kč vč. DPH
(požadovaná dotace ve výši 1 465 889 Kč, vlastní podíl ve výši
366 473 Kč)
— schválila čerpání rezervního fondu organizace Pečovatelská služba
Hrádek nad Nisou, v celkové maximální výši 195 000 Kč na akontaci
nového OUA Renault Kangoo
— schválila dodavatele zakázky s názvem „Rekonstrukce hřiště ZŠ Donín“,

9. ãíslo,
září 2020

z radnice
společnost Profil Plus, s. r. o., Dlouhý Most, za celkovou cenu
1 399 550,88 Kč bez DPH
— vzala na vědomí Výroční zprávu VTE Václavice za rok 2019 společnosti EEH, s. r. o., Praha a souhlasila s úhradou roční platby ve výši
2 542 540 Kč (městu byla zaplacena záloha ve výši 1 mil. korun, doplatek činí 1 542 540 Kč), který společnost zaplatí na účet města –
FRVÚ dle smlouvy.
23. schůze rady města
Rada města na svém 23. zasedání, konaném dne 26. srpna 2020,
mimo jiné:
— schválila Sponzorskou smlouvu na Hrádecké slavnosti ve výši 10 000 Kč
včetně DPH se společností Sparkasse Oberlausitz – Niederschleisen
— schválila plnění investičního záměru, a to nákup nového látkového
a tahového zařízení do KD Beseda, subjektu Divadelní služby Plzeň,
s. r. o., za celkovou cenu 545 899 Kč bez DPH
— schválila dodavatele pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Infrastruktura pro výstavbu RD Donín, ul. Příčná, Hrádek nad Nisou –
zpevněné plochy, kanalizace, kanalizační a vodovodní přípojky“,
firmu 1. jizerskohorská stavební společnost, s. r. o., Hodkovice nad
Mohelkou, za celkovou cenu 2 767 203,29 Kč vč. DPH.

Ze zasedání zastupitelstva města

5. zasedání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města na svém 5. řádném zasedání, konaném dne
26. srpna 2020, mimo jiné:
— vzalo na vědomí plnění rozpočtu města k 30. 6. 2020 a schválilo změnu
rozpočtu 2020 č. 6. Rozpočet města Hrádek n. N. 2020 po změně č. 6
má stanoven celkový objem příjmů částkou 209 313 473 Kč, celkový
objem výdajů částkou 269 919 213 Kč a salda ve výši 60 605 740 Kč
ve třídě financování.
— schválilo a vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Hrádek nad Nisou č. 3/2020 o regulaci provozování hazardních her
— schválilo a vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Hrádek nad Nisou č. 4/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území města Hrádek nad Nisou
— schválilo registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „Komunitní centrum SENÍK“, vydaný Ministerstvem pro místní
rozvoj dne 22. 7. 2020, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 7.výzvy MAS Podještědí – IROP – Sociální služby
a komunitní centra, ve výši celkových výdajů 12 572 864,08 Kč, výši
dotace 11 944 220,87 Kč a vlastních zdrojů ze strany města Hrádek
nad Nisou ve výši 628 643,20 Kč.
Příští řádné zasedání Zastupitelstva města se bude konat
30. září 2020 od 17 hodin v multifunkčním sále Brány Trojzemí.

Poděkování

Na srpnovém zasedání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou poděkoval starosta města Josef Horinka panu Liboru Křikavovi za pomoc při
záchraně lidského života. Pan Křikava asistoval při poskytnutí první
pomoci při alergické reakci způsobené bodnutím vosou.
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Bývalá klubovna důchodců
se promění v moderní
Komunitní centrum
Dokončení ze strany 1

Ta přišla v loňském roce. Žádost byla podána v prosinci a nastalo čekání
na její schválení. Vzhledem k situaci, která naši zemi v jarních měsících
ochromila, jsme si na rozhodnutí museli trochu počkat. Čekání se ale
vyplatilo. V červenci tohoto roku byl projekt schválen k financování.
Náklady na realizaci projektu Komunitní centrum SENÍK se pohybují
kolem 13 milionů korun. 95 procent pokryje dotace z Integrovaného
regionálního operačního programu, 7. výzvy MAS Podještědí – IROP –
Sociální služby a komunitní centra. Město z vlastních zdrojů zaplatí něco
přes 600 tisíc korun.
V současnosti je bývalá klubovna v rukou stavební firmy a práce na její
proměně v moderní centrum jsou v plném proudu. To, jak budou postupovat, budeme samozřejmě i my sledovat a na stránkách HRÁDECKA
Vás budeme o stavbě průběžně informovat.
Věra Baumgartnerová

Nové autobusové zastávky
Autobusový terminál v Hrádku nad Nisou je jistě jedním z míst, které
naše město odlišuje od ostatních. Originální stavbu si počátkem září
2006 prohlédl při své návštěvě města i tehdejší prezident republiky pan
Václav Klaus. Vedle terminálu cestujícím využívajícím autobusovou dopravu slouží i celá řada zastávek v jednotlivých částech města. Jejich podoba i konstrukce je poplatná především období, ze kterého pocházejí
a často už nejsou ozdobou míst, kde se nalézají. Proto přišlo Město Hrádek nad Nisou ve spolupráci s Kovovýrobou Peřina s originální podobou
autobusové zastávky. První byla instalována u Základní školy v Doníně
na sklonku roku 2018. Ocelová konstrukce s prosklenými boky a dřevěnými prvky lavičky se setkala s kladným ohlasem veřejnosti. Zastávka
pracovně nazvaná “model Hrádek nad Nisou” postupně nahrazuje dosluhující přístřešky po celém městě. Mimo školy v Doníně jí už tak naleznete na otočce autobusu na Suché a zcela nově další zastávky také ve
Václavicích.
-rs-
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ze společnosti

Nová vrata na hasičské
zbrojnici

V průběhu srpna proběhla výměna vrat na starší části hasičské zbrojnice.
Novější část se výměny dočkala už loni, a to díky finanční podpoře Libereckého kraje. I letos město žádalo o dotaci, na tu ale bohužel i z důvodu
nižší alokace peněz v příslušné výzvě a velkého počtu žádostí, nedosáhlo. Letošní výměnu zbylých vrat za zhruba 350 tisíc korun tak zaplatilo město ze svého rozpočtu. Úspěšné naopak bylo v případě žádosti
o příspěvek na ochranné pomůcky a vybavení. Do Hrádku za tímto účelem z Libereckého kraje doputuje bezmála 47 tisíc korun.
Věra Baumgartnerová

U školy v Doníně začala
obnova hřiště

Na jaře se dočkala nového hřiště škola v Loučné, nyní přichází na řadu
hřiště u školy v Doníně. Obnova se týká sportoviště, tedy části hřiště
s umělým povrchem, prolézaček se zatím nedotkne.
Rekonstrukce bude spočívat především ve výměně umělého povrchu
hřiště a oplocení. Po repasi a rozšíření zámečnických konstrukcí budou
po obvodu doplněny ochranné sítě do výšky 4 metry a nově budou součástí oplocení plastové desky do úrovně jednoho metru.
Po obou stranách sportoviště budou z bezpečnostních důvodů nově
zapuštěná brankoviště. Nově budou ukotveny basketbalové koše. V ploše
hřiště přibudou ještě pouzdra pro vsazení sloupků pro tenis či volejbal.
Městu se daří s využitím dotačních programů udržovat školní sportoviště, na kterých probíhá nejen výuka tělesné výchovy, ale i různé volnočasové aktivity. V Doníně využilo program Podpora obnovy sportovní
infrastruktury Ministerstva pro místní rozvoj.
Rekonstrukce hřiště začala s novým školním rokem. Celkové náklady
budou činit necelých 1,7 mil. Kč, z toho 991 859 tisíc korun město obdrží formou dotace.
Vít Štrupl

Městské byty

Město Hrádek nad Nisou vlastní byty v nemovitostech rozprostřených
po celém městě. Jsou mezi nimi i dva domy s pečovatelskou službou
nebo domy, kde jsou byty spolu s nebytovými prostory. Příkladem může
být Lidový dům, prodejna potravin na Horním náměstí nebo zdravotní
středisko. Větší počet bytových jednotek na jednom místě potom nalezneme v obytném domě v blízkosti někdejšího kina nebo v budově Azylu.
Celkem město v současnosti vlastní 154 bytových jednotek. 34 bylo vybudováno za přispění dotací jako takzvané sociální byty, kde je nájemné
regulováno. Zdaleka však neplatí, že v těchto objektech musí být nejlevnější ze všech. Levné nájmy platí i obyvatelé hůře vybavených bytů ve
starých budovách. Pro přidělování sociálních bytů zároveň platí podmínky, které musí zájemce splňovat. Nesmí mít žádné dluhy vůči městu
Hrádek nad Nisou, posuzuje se výše jeho příjmu i další kritéria stanovená poskytovatelem dotace.
U všech bytů v majetku města jsou nájemní smlouvy uzavírány na
jeden rok s tím, že pokud je vše v pořádku, nájem se prostřednictvím
dodatků smluv automaticky prodlužuje.
Pokud se městský byt uvolní nebo jsou po výstavbě či rekonstrukci
k dispozici nové byty, je tato skutečnost zveřejněna na úřední desce
Městského úřadu v Hrádku nad Nisou, aby o tento byt mohli požádat
zájemci. Oznámení obsahuje nejen velikost bytu a stanovené nájemné,
ale také popis, co vše je součástí bytu a s jakými službami nad rámec
základního nájemného musí zájemce počítat. Noví nájemníci musí na
začátku složit i jistotu ve výši 3 čistých měsíčních nájmů.
Cena nájemného se v hrádeckých městských bytech v současnosti
pohybuje od 55 do 85 Kč za čtvereční metr. Město Hrádek nad Nisou vybere ročně na nájemném za byty a nebytové prostory přibližně 11 milionů korun. Pronájem bytů a nebytových prostor není pro město ztrátový.
Problematickou položkou jsou dlužníci, které město také u nájmů eviduje
a je nuceno tyto případy řešit právní cestou. Zisk z pronájmů město vrací
zpět do rekonstrukcí a do rozšiřování bytového i nebytového fondu.
Jednou z posledních akcí, kdy se bytový fond města rozrostl, byla rekonstrukce Ruské vily. Tu město financovalo výhradně z vlastních prostředků. Ve vile vzniklo sedm nadstandardně vybavených bytů, za které
nájemníci platí i vyšší nájemné.
Nové sociální byty v tuto chvíli vznikají v objektu bývalého kina. Budou
rozměrově patřit k těm větším. Čtyři byty 2+kk, jeden byt 3+kk a dva byty
1+kk budou mít celkovou výměru přesahující 550 metrů čtverečních.
Žádosti o přidělení těchto bytů budou moci zájemci podávat na základě
informací, které zveřejní městský úřad. Byty budou určeny pro konkrétní
cílové skupiny – například osoby v bytové nouzi. Na jedné straně se budou
zájemci muset spokojit pouze se základním vybavením bytu. U sociálního
bydlení nelze počítat s instalovanou ledničkou nebo myčkou na nádobí.
Na druhou stranu však budou mít tyto byty jednu důležitou výjimku. Nebude u nich požadována jistota. Nájemné je u tohoto objektu města určeno ve výši 61 Kč za metr čtvereční. Jako příklad lze uvést předpokládaný
měsíční nájem, který bude se souvisejícími položkami činit za byt 2+kk
velikosti 62 metrů čtverečních 5431 Kč. Zveřejnění informací potřebných
k žádostem o tyto byty proběhne na úřední desce městského úřadu v měsíci září, byty by měly být k dispozici už v říjnu letošního roku.
Posledních deset let se na Městském úřadu v Hrádku nad Nisou o správu bytů stará paní Miroslava Karlíková pověřená řízením majetkového
úseku odboru investic a správy majetku města. Na ni se můžete obracet se
všemi vašimi dotazy ohledně bytové problematiky.
-rs-
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Připomínka ničivých povodní

V předvečer 10. výročí ničivých povodní, které v roce 2010 pustošily
Liberecký kraj, jsme si i v Hrádku nad Nisou připomněli události, které
7. srpna a v následujících týdnech změnily životy hlavně lidem bydlícím
u řeky.
U povodňového kamene pod donínským mostem, který ukazuje, kam
až před deseti lety dosahovala hladina vody v řece, připomněli tehdejší
starosta města Martin Půta a tehdejší velitel hrádeckých hasičů Jaromír
Mottl horké chvíle, které v Hrádku 7. srpna nastaly, ale také ohromnou
solidaritu a vzájemnou pomoc, kterou projevily stovky dobrovolníků,
desítky hasičských sborů a stovky nezištných dárců. Přímluvu přednesla
členka rady města a husitská farářka Hedvika Zimmermannová.
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V blízkosti mostu vystavili hrádečtí hasiči novou techniku, kterou získali i díky několika dotacím, iniciovaných potřebou zlepšit připravenost
hasičských sborů na řešení podobných situací, jakými jsou povodně.
Na zábradlí mostu byla na 14 dní instalována výstava dvaceti fotografií z povodní v roce 2010. K vidění budou ještě během podzimu na
místech, kde byly pořízeny.
-vš-

Region Trojzemí propojila
autobusová linka
Den otevřených dveří v Schubertově vile
v rámci Dnů Evropského historického dědictví
sobota 19. září od 10 do 16 hodin
Slavnostní otevření zrekonstruované Schubertovy vily
Možnost nahlédnutí do jindy veřejnosti nepřístupných prostor
Komentované prohlídky v 10.00, 13.00 a 15.00 hodin

Volby do zastupitelstev krajů
a do Senátu Parlamentu ČR
Ve dnech 2. a 3. října 2020 se budou konat volby do zastupitelstev krajů
a do Senátu Parlamentu ČR, v pátek v době od 14 hodin do 22 hodin,
v sobotu od 8 hodin do 14 hodin. Případné druhé kolo voleb do Senátu
se pak bude konat o týden později, tj. 9. a 10. října 2020. Město Hrádek
nad Nisou má 9 okrsků, kde v okrskových volebních komisích zasedne
cca 60 komisařů. Okrsková volební místnost č. 1 se z důvodu stavebních
prací přesune z Klubu důchodců do Klubu mládeže v ulici Komenského.
Okrsková volební místnost č. 3 bude ve zrenovované Schubertově vile.
Ostatní volební místnosti zůstávají beze změn:
Okrsek č. 1 – Klub mládeže
Okrsek č. 2 – Mateřská škola Liberecká ulice – vchod spodem
Okrsek č. 3 – Schubertova vila
Okrsek č. 4 – Základní škola Donín
Okrsek č. 5 – Základní škola Loučná
Okrsek č. 6 – Hasičská zbrojnice Dolní Sedlo
Okrsek č. 7 – Osadní výbor Dolní Suchá
Okrsek č. 8 – Mateřská škola Václavice
Okrsek č. 9 – Restaurace U Zvoníčků Oldřichov na Hranicích
Hlasovací lístky voliči obdrží do poštovních schránek nejpozději dne
29. 9. 2020. V případě, že volič hlasovací lístky do schránky neobdrží,
může si je vyzvednout na správním a sociálním odboru Městského úřadu
nebo je obdrží přímo ve volební místnosti.
Voliči, kteří budou žádat o voličský průkaz, obdrží bližší informace na
správním a sociálním odboru Městského úřadu.
Jaroslava Šalátová, vedoucí správního a sociálního odboru

V sobotu 1. srpna vyjela z Hrádku nad Nisou poprvé nová mezinárodní
autobusová linka. Cestujícím nabízí možnost cestovat přes Zittau, Bogatyniu, Frýdlant, Raspenavu, Nové Město pod Smrkem až do lázeňského
letoviska Świeradów Zdrój na polské straně Jizerských hor. Start linky
v Libereckém kraji plánovali už na 6. června, kvůli nouzovému stavu
a uzavřeným hranicím ale dlouho nebylo jasné, zda ještě letos vůbec
vyjede. Dohodu se podařilo uzavřít až koncem června, spuštění provozu
pak ještě zkomplikovalo řízení o vydání mezinárodní licence. Provoz linky
zajišťuje krajská firma ČSAD Liberec.
Nová linka po dlouhých desetiletích nabízí přímé spojení mezi Žitavou a Frýdlantem, které do konce druhé světové války zajišťoval přímý
vlak. Turisty navíc doveze na polskou stranu Jizerských hor, kam běžně
spojení není. Ve Świeradówě Zdróji má autobus několik zastávek a končí
u dolní stanice lanovky k chatě pod Stógem Izerskim (Jizerský stoh), což
je vrchol na polské straně Jizerek. Je ideálním východiskem pro pěší
výlety – tři kilometry odtud je hora Smrk, deset kilometrů Smědava.
Autobusy jezdí o víkendech třikrát denně, ranní spoj v 7.40 z Hrádku
nad Nisou, další dva (12.02 a 16.02 hod) z žitavského nádraží. Zpět je
možné vrátit se spojem, který do Hrádku přijíždí ve 20.10. Předchozí dva
(dojezd 11.52 a 15.52 hod) končí v Žitavě. Provoz linky je do konce listopadu financován z evropských fondů v rámci projektu Trans-Borders,
15 procent nákladů hradí Liberecký kraj. Od podzimu by pak měli přispívat Němci a Poláci. Až do neděle 22. listopadu 2020 na lince platí
zjednodušený tarif, kdy cesta z Hrádku a ze Zittau až do Świeradówa
Zdróje vyjde na 50 korun.
Věra Baumgartnerová
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Školy na prahu nového školního roku

1. září se po více než pěti měsících vrátili žáci do školních lavic v běžném
režimu. Děti i učitele čeká minimálně několik týdnů zjišťování, jak dopadla jarní výuka na dálku, jakému učivu se bude potřeba znovu věnovat
a jaké případně zredukovat. Ve školách jsou zavedena zvýšená hygienická opatření, ale výuku nijak zásadně neovlivní.
Během letošních prázdnin panoval ve všech školách víceméně klid.
Rozsáhlé stavební projekty v obou velkých školách byly dokončeny v minulém školním roce. To ale neznamená, že by nebylo vůbec nic nového.
Připravují se projektové dokumentace k dokončení rekonstrukcí v ZŠ Lidická i ve staré budově ZŠ T. G. Masaryka. Plánuje se využití půdních
prostor, ve kterých by v ZŠ T. G. Masaryka měly vzniknout ateliéry pro
základní i uměleckou školu.
Největší novinkou s novým školním rokem je jmenování nového vedení ZŠ T. G.Masaryka a zároveň vznik hrádecké Základní umělecké
školy, která bude nadále fungovat právě pod vedením školy „u pošty“.

i vedení škol. „Zapojili jsme se proto do projektu Technické univerzity,
který bude právě toto zatížení zkoumat. Získáme za to 90 tisíc korun,
které použijeme na vybavení jedné učebny novým nábytkem,“ říká ředitel školy Ondřej Hampl. „Díky kolegům ze základní školy v Ostašově
jsme součástí projektu Pomáháme školám k úspěchu. Projekt bude trvat
několik let a je zaměřen především na rozvoj čtenářství a kritického myšlení u žáků. Navíc každým rokem díky němu získáme 30 tisíc korun na
nákup knih,“ dodává Ondřej Hampl. Před budovou školy v Doníně také
vlaje zbrusu nová školní vlajka.

Nové vedení ZŠ T. G. Masaryka
Jak jsme několikrát psali, Mgr. Edita Poláčková, která vedla školu od roku
1999 a předtím 4 roky působila jako zástupkyně ředitelky, na svou funkci
rezignovala. Stejně tak oznámila svou rezignaci její zástupkyně Mgr. Hana
Prchlíková. Ještě před svým odchodem z funkce ředitelky školy jmenovala p. Poláčková svým zástupcem Mgr. Karla Kocourka, který byl následně pověřen řízením školy. Svojí zástupkyní jmenoval Mgr. Janu Czuchovou. Nová dvojice ve vedení školy T. G. Masaryka nejdříve stála před
úkolem zajistit obsazení pedagogického sboru, rozdělení úvazků a s tím
souvisejícím vytvoření rozvrhu hodin. To se podařilo a k 1. září tak mohla
ve škole začít standardní výuka. Výhodou nového vedení školy je, že
Mgr. Edita Poláčková ve škole zůstavá jako učitelka a může minimálně
z počátku přispět svými zkušenostmi k řešení řady dotazů a problémů,
které vyvstávají.
Mgr. Edita Poláčková, Mgr. Karel Kocourek i Mgr. Jana Czuchová byli
pozváni na srpnové zasedání zastupitelstva města. Dosavadní ředitelce
vedení města poděkovalo za odvedenou práci pro hrádecké školství, novému vedení popřáli starosta města Josef Horinka a místostarosta města
Pavel Farský hodně sil, energie a zdaru při vedení školy.

V Základní škole Lidická přibydou do konce roku dvě nové jazykové
učebny. Jak zmínil ředitel školy Mgr. Jaroslav Poláček, výběrové řízení na
dodavatele učeben právě probíhá.
Do hrádeckých škol nastoupilo od září přes sedmdesát žáků prvních
ročníků. Netradičně letos proběhlo vítání prvňáčků. Ti nepřicházeli na
radnici, ale místostarosta města Pavel Farský je postupně hned první
školní den navštívil ve školách a předal jim připravené dárky.

Příprava na nový školní rok
Přesto, že jsme v úvodu zmínili, že se ve školách nijak zásadně nestavělo,
řada novinek se najde. V Loučné připravili učebnu s odděleným prostorem zvaným Snoezelen. Tyto speciálně upravené prostory nabízejí dětem
řadu vjemů, které mohou působit jako uklidňující nebo naopak stimulující. Nacházejí uplatnění například v základních a mateřských školách,
ale také třeba rehabilitačních centrech. Ve školách se hodí pro děti s nejrůznějšími poruchami.
Už na jaře prošlo obnovou sportoviště u školy v Loučné, nyní se začíná opravovat hřiště u školy v Doníně.
V základní škole v Doníně od tohoto školního roku zavádějí výuku
angličtiny od první třídy. Už v říjnu do školy nastoupí na praxi studenti
pedagogiky z Technické univerzity v Liberci, škola tak začne plnit úlohy
fakultní školy, jak jsme informovali v červenci. Jedním z často diskutovaných problémů českého školství je značná administrativní zátěž učitelů

Školy a online výuka
Nový školní rok začal sice standardně, ale nikdo neví, co nás čeká. Samozřejmě, že si všichni přejí, aby žáci mohli chodit do školy celý rok.
Přesto nám ředitelé škol potvrdili, že na případné zavedení online výuky
jsou připraveni. V ZŠ T. G. Masaryka i v ZŠ Lidická navíc budou nástroje
online výuky používat i nyní, kdy děti do školy normálně chodí. Řadu
úkolů, kvízů, testů nebo i dlouhodobých projektů budou žáci plnit s využitím elektronických nástrojů. Uzavření škol tak paradoxně pomohlo
k rychlejšímu zavedení digitálních technologií do výuky. Vedení obou
velkých škol také potvrdilo, že se připravují na pomoc žákům, kteří potřebnou výpočetní techniku nemají k dispozici. Do škol by také měly
ještě letos doputovat ministerské prostředky ve výši asi 20 tisíc korun na
jeden učitelský úvazek, které poslouží k obnově výpočetní techniky.
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Základní umělecká škola v Hrádku nad Nisou
Od září roku 2013 v Hrádku nad Nisou vzniklo detašované pracoviště
Základní umělecké školy Liberec. Byla tak nahrazena soukromá výuka
hudebních oborů. Po sedmi letech letos došlo k velké změně. Umělecká
výuka v Hrádku nad Nisou se k 1. září osamostatnila. Detašované pracoviště zaniklo a místo něj vznikla v Hrádku samostatná Základní umělecká
škola, která je součástí Základní školy T. G. Masaryka. ZUŠ v Hrádku nad
Nisou má maximální stanovenou kapacitu 90 žáků a možnost otevřít hudební, výtvarné i literárně-dramatické obory. Prozatím zůstává u výuky
hry na flétnu, klarinet, saxofon a klavír pro tři desítky dětí. Do budocuna
se ale počítá i s otevřením dalších oborů. Závisí to především na vhodných prostorách, a finančním a personálním zajištění.
Jak potvrdilo nové vedení Základní školy T. G. Masaryka, výuka hudebních oborů je po personální stránce zajištěna. Většina dosavadních
učitelů bude ve výuce pokračovat. Domluveno bylo i to, že hudební nástroje vypůjčené ze ZUŠ Liberec mohou v Hrádku ještě rok zůstat.
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Virtuální Univerzita třetího
věku

Hrádečtí senioři mají od letošního roku možnost přihlásit se ke studiu na
Virtuální univerzitě třetího věku (VU3V). Studium na Univerzitě třetího
věku umožňuje starším lidem studovat různá témata v malé skupince
vrstevníků. Jde o jednu z forem celoživotního vzdělávání určenou lidem
nad 65 let věku a invalidním důchodcům bez omezení věku. V Hrádku
nad Nisou tuto možnost nabídne Provozně ekonomická fakulta České
zemědělské univerzity v Praze.

Opravy dětských hřišť

Vít Štrupl

V Hrádku nad Nisou se postupně obnovují veškerá dětská hřiště. Jedná
se především o koutky budované v letech 2004 a 2005. Herní prvky na
uvedených hřištích dosluhují, materiály použité při jejich stavbě neměly
příliš dlouhou životnost. Dnešní nově instalované herní prvky se vyrábějí
především z akátového dřeva vyznačujícího se daleko delší trvanlivostí.
Je však třeba uvést, že na začátku tisíciletí hřiště z akátového dřeva buď
na trhu vůbec nebyla a nebo byla jejich cena neúměrně vysoká. Poslední
obnovené hřiště si mohou děti užívat u Chrámu Pokoje. Jak uvedl starosta města pan Josef Horinka, další hřiště se již projektují a některá
z nich budou podpořeny i dotací. Podobně jako u Chrámu pokoje nahradí původní konstrukce nové hřiště u Restaurace Zatáčka a zcela nové
dětské hřiště vznikne v Oldřichově na Hranicích u parčíku.
Projekty dalších dětských hřišť ve městě i okrajových částech města se
postupně připravují.
Roman Sedláček

Studium probíhá ve dvou semestrech – zimním (od října do prosince)
a letním (od února do dubna). Každý semestr provází jedno nosné téma,
jako například astronomie, cestování, architektura, osobní finance, české
dějiny a jejich souvislosti, pěstování a využití jedlých a léčivých hub, hudební nástroje a mnoho dalších. Jeden semestr obsahuje 6 setkání ve
formě interaktivních přednášek. Standardní délka studia je 3 roky (6 semestrů). V případě zájmu je možné studium libovolně prodlužovat.
Možné je také studovat jen některé semestry. Úspěšné absolventy čeká
na konci studia slavnostní promoce.
Výuka v Hrádku nad Nisou bude probíhat od 6. října 2020 v příjemných prostorách v přízemí Schubertovy vily, a to 1x za 14 dní, na zhruba
1,5 až 2 hodiny.
Tématem kurzu pro zimní semestr je Etika jako východisko z krize společnosti. Výukovým garantem je PhDr. Jan Šolc.
-vb-

Informace pro zájemce o studium
Úvodní setkání pro zájemce o studium na Virtuální Univerzitě třetího
věku proběhne v pátek 11. září 2020 v 9 hodin v Schubertově vile.
Podrobné informace k projektu přímo na místě poskytnou zástupci
města a tutorka Konzultačního střediska VU3V v Hrádku nad Nisou
Ing. Barbara Vítková.

Kam na školu poradí
EDUCA MYJOB

Rozhodujete se vy nebo vaše děti, na kterou školu zamířit po ukončení
základky? Hledáte tu správnou vysokou školu? Každoroční dilema mnoha
žáků a studentů pomáhá řešit oblíbený veletrh vzdělávání Educa Myjob
v Liberci, který se tradičně koná v říjnu v prostorách Home Credit arény.
Během tří dnů se na 4 000 metrech čtverečních výstavní plochy představí více než 60 škol a zhruba stejný počet firem. Veletrh představuje
svým návštěvníkům studijní a pracovní příležitosti v Libereckém kraji,
Euroregionu Nisa, České republice i zahraničí. Po počáteční nejistotě,
zda se letošní ročník vůbec uskuteční, organizátoři oznámili termín
konání a vy tak opět můžete využít jedinečnou nabídku zorientovat se
v nabídce středních a vysokých škol nejen v našem kraji i možnostech
uplatnění po jejich vystudování.
14. ročník veletrhu EDUCA MYJOB Liberec se uskuteční v termínu od
15. do 17. října 2020.
Věra Baumgartnerová
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Koncert pro Hrádek

Poslední víkend v srpnu tradičně patří Hrádeckým slavnostem a Bartolomějské pouti. Letos dlouho nebylo jasné, v jakém režimu bude možné
pořádat kulturní a společenské akce, a proto se ještě před prázdninami
rozhodlo, že klasické třídenní slavnosti, které do našeho města přivedou
tisíce lidí ze širokého okolí, se konat nebudou. Jako malou náplast nejen
za slavnosti, ale také za zrušený Benefiční koncert Ostrova života a Hrádecké rockové léto, připravilo město a Brána Trojzemí na sobotu 29. srpna
pro své obyvatele Koncert pro Hrádek. Konal se na festivalové louce
u Kristýny, a kdo přišel, určitě nelitoval.
I přesto, že se na koncert platilo vstupné 200 Kč, od samého začátku
se prostor začal plnit návštěvníky. Program zahájila ve 13 hodin turnovská kapela De Bill Heads, kterou si nenechali ujít hlavně rockoví fanoušci. Poté se představily hrádecké mažoretky se svými novými choreografiemi a své příznivce potěšili hrádečtí Vobuty. Po celé odpoledne
přicházeli další a další návštěvníci a podvečerní vystoupení Big’O’Bandu
už sledovalo několik stovek lidí. Během odpoledne byla také k vidění jedinečná freestyle motokrosová šou, při které se nejednomu divákovi tajil dech. Své kousky na „létajících“ strojích předváděli Matěj Česák a Pavel Polášek. Mezitím na pódiu rozbalila své nástroje oblíbená liberecká
kapela Těla, která roztančila a rozezpívala publikum známými a oblíbenými hity. Nad areálem se pomalu začala snášet tma, a tak se dostalo
i na ohňovou šou v podání hrádecké skupiny plaYman. Až do posledního vystoupení, které obstarala kapela Walda Gang, drželo skvělé počasí. S prvními tóny oblíbené rockové kapely se sice rozpršelo, to ale na
skvělé náladě, která na koncertu panovala po celé odpoledne, nikomu
neubralo.
Koncert pro Hrádek byl komorní, krásný a pohodový. A navíc pro
dobrou věc. Polovina z vybraného vstupného, celkem 60 850 korun,
totiž poputuje na sbírkové konto spolku Ostrov života, který nemohl

ze společnosti

v květnu uspořádat svůj tradiční Benefiční koncert a přišel tak o možnost
vybrat tolik potřebné peníze pro svou činnost. Během odpoledne došlo
i na předání symbolických šeků. Kromě výtěžku ze vstupného totiž
město Hrádek nad Nisou věnovalo Ostrovu života částku 20 tisíc korun
a z rukou starosty zástupci spolku převzali také šek na 30 tisíc korun od
Severočeské vodárenské společnosti a 10 tisíc od hrádecké vietnamské
komunity. Ostrov života navíc nabídl stánek s rukodělnými výrobky,
o které byl velký zájem. Díky štědrosti nakupujících tak k celkovému
výtěžku akce může přičíst ještě 14 500 korun za jejich prodej.
V dnešní prapodivné době nikdo z nás neví, co nás čeká v příštích
týdnech nebo měsících. Jestli se za rok sejdeme tradičně na náměstí
nebo opět v menší společnosti, se teprve uvidí. Letošní Koncert pro Hrádek byl báječný a ukázal, že se chceme a umíme bavit i v podmínkách,
které nás nutí dělat věci jinak.
Věra Baumgartnerová

9. ãíslo,
září 2020

ze společnosti

9

Bartolomějská pouť
24. srpna má podle kalendáře svátek svatý Bartoloměj, patron katolického kostela a našeho města. Následující neděli se proto v Hrádku slaví
Bartolomějská pouť a po celý víkend Hrádecké slavnosti. Ty letos nahradil skromnější Koncert pro Hrádek, slavnost v kostele ale proběhla tradičně.
Jak bývá v posledních letech zvykem, kostel se zaplnil do posledního
místa nejen obyvateli města, ale i poutníky, kteří přijíždějí z větší či menší
dálky. Pravidelnými účastníky se již stali poutníci z Raspenavy, kteří tak
„oplatili“ návštěvu hrádeckých farníků z poloviny srpna při pouti v Raspenavě. Pouť je také příležitostí k setkání přátel a známých, mnohdy
třeba po dlouhé době. Nekončí proto mší svatou, ale pokračuje posezením v areálu kostela. Letos jej přímo u kostela obohatil ještě koncert
Chotyňské 12°.
Poutní mši svaté předcházelo tradiční žehnání jedné z opravených
drobných památek. Původní Zwergerův kříž, stojící u lávky U Koruny
v Luční ulici mezi dvěma lípami od roku 1799, byl nenávratně zničen

srpnovou povodní v roce 2010. Podle archívních fotografií byla v loňském roce vytvořena jeho kopie a nejstarší hrádecká drobná památka se
tak vrátila na původní místo.
-vš-
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Koncerty na dvorku

Ještě s kulisami staré pekárny se před třemi roky odehrála v atriu Brány
Trojzemí řada koncertů. Přes dvě léta se pak stavěla nová knihovna, jejíž
fasáda tvořená cihlami původní budovy, uzavřela „dvorek“ Brány Trojzemí v komorní prostor s jedinečnou atmosférou.
V průběhu letošních prázdnin se hudba do atria vrátila. Nejdříve
v červenci proběhl společný koncert kytaristky a zpěvačky Zuzany Dumkové s hudebním skladatelem Michalem Nejtkem. V srpnu pak posluchači zcela zaplnili dvorek při koncertu kapely Sarraf, která přivezla balkánské písně plné energie.
V letošním roce proběhne na dvorku ještě divadelní představení pro
děti. V úterý 22. září se můžete těšit na pohádku Jarmareční trdlo.
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Hrádecká country sešlost
potřinácté
Hudební festival Hrádecká country sešlost v srpnu už po třinácté potěšil
příznivce country hudby. Celé tropické odpoledne a večer se na pódiu
střídaly skupiny, jež přijaly pozvání hrádeckého uskupení Vobuty. Pořádající formace v programu pochopitelně také nesměla chybět. Spolu s ní
vystoupilo dalších sedm kapel. „Letošní ročník považuji za nejvydařenější,“ říká Ludvík Pálka za pořadatele. „Vždycky jsme si přáli, aby festival mohl proběhnout na Hasičské louce, což se díky velké podpoře
města podařilo. Museli jsme sice přijmout některá opatření jako rozestupy mezi stoly nebo umístění desinfekce, ale to zase nebyl takový
problém. Mám radost, že se akce líbí i muzikantům, takže hlavní host,
kapela Nová Sekce, projevila přání přijet i příští rok.
-vš-

Most na Trojzemí prozatím
nebude

Zhruba 15 let už města Hrádek nad Nisou, Žitava a Bogatynia usilují
o vybudování mostu, který by symbolicky propojil všechny tři země
v místě, kde se stýkají jejich hranice. Od původní myšlenky kruhové
lávky pro pěší a cyklisty se středem nad bodem Trojzemí se v průběhu
času přešlo k projektu, jehož realizace by stála několik desítek milionů
korun. Na vině byly především požadavky dotčených orgánů všech tří
zemí, kdy navíc v každé zemi platí jiné normy a pravidla. Nový most by
měl být umístěný nad 100letou vodou, musel by se vyhýbat hraničním
kamenům, mít určitou únosnost, pro kterou však na březích řeky není
dostatečně vhodná základová půda a tak dále. Po zapracování všech
požadavků do projektu se z lávky stala megalomanská stavba hodná
dálničního přivaděče, která by místu s geniem loci, jaké Trojzemí bezesporu má, neprospěla. Také rozpočet na tuto stavbu je pro všechny tři
strany neakceptovatelný. Starostové tří zainteresovaných měst proto podepsali společné prohlášení, ve kterém vyjádřili shodu na odstoupení od
projektu připravovaného projektanty v Polské Wroclawi. Myšlenka na
propojení tří zemí, potažmo tří měst, však trvá dál. Vrací se na půdu
samotných měst, která budou hledat cestu, po které se vydat a více se
přiblížit původnímu nápadu.
Věra Baumgartnerová

Cena Města Hrádek nad Nisou
pro rok 2020
Dovolujeme si vás upozornit, že na Odbor dotací, rozvoje města a kultury můžete zasílat své návrhy na udělení Ceny Města Hrádek nad Nisou
pro rok 2020.
Cenu Města Hrádek nad Nisou uděluje Zastupitelstvo města Hrádek
nad Nisou na základě návrhu jako ocenění za dlouhodobý přínos či
výjimečné aktivity a počiny v nejrůznějších oblastech, které významně
přispěly k rozvoji a reprezentaci města nebo k dobrému životu obyvatel.
Ocenění může být navrženému kandidátovi uděleno také za mimořádné počiny spojené s osobním hrdinstvím a odvahou.
Návrhy mohou podávat občané i spolky či jiné právnické osoby
osobně na Odboru dotací, rozvoje města a kultury, případně v podatelně Městského úřadu v Hrádku nad Nisou nebo elektronicky na e-mailovou adresu davidova@muhradek.cz. Termín odevzdání návrhů je do
8. října 2020.
Návrh musí obsahovat jméno a příjmení navrhovaného kandidáta,
název právnické osoby nebo kolektivu, adresu bydliště nebo sídla navrhovaného kandidáta, obor činnosti, resp. oblast, v níž je udělení ceny
města kandidátu navrhováno, podrobné zdůvodnění nominace a identifikaci s kontaktem a podpisem navrhovatele.
Z kandidátů bude vybírat Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou
dne 21. 10. 2020.
Ocenění bude předáno v den státního svátku 28. října 2020.

ze společnosti

Léto s Mašinkou a Vagónem

Kvůli omezením spojeným s Covid-19 realizoval klub Mašinka řadu aktivit pro rodiny s malými dětmi v přírodě. Začalo se na konci jara, kdy
jsme rodinám umožnili zapojit se do výsadby lesa. Pro řadu rodin to byl
velký zážitek. S ohledem na daná omezení tak mohli být v přírodě a zažít něco nového. Smyslem této akce bylo vytvořit prostor pro rodinu
a podpořit vzájemnou spolupráci. Vůbec nezáleželo na počtu zasazených stromků. Všechny zúčastněné rodiny si tento společný čas a novou
zkušenost velice pochvalovaly. Díky velmi dobré spolupráci s panem
hajným jsme tak mohli uspořádat pro jednotlivé rodiny hru v lese s názvem Putování s Ťapíkem. V průběhu jednoho týdne mohly využít trasu
s různými úkoly, které jsme pro ně připravili. Díky velkému úspěchu následovala další rodinná hra s názvem Putování za pokladem. I zde mohly
rodiny využívat připravenou trasu několik dní.
Na začátku prázdnin vyjela Mašinka na tradiční týdenní rodinnou dovolenou, tentokrát do malé vesničky nedaleko Mikulova. Kvůli situaci
s omezeními to byla komornější akce, ale dvacet tři účastníků dokázalo
vytvořit v malebném rodinném kempu a na všech výletech skvělou atmosféru. Od známých turistických míst, jako je zámek Lednice, zámek Valtice, Reistna či zámeček Randez-vous, jsme zavítali i na Kozí hrádek a do
Archeoparku Pavlov. Dále jsme se ponořili do hlubin jeskyně Na Turoldu
a uskutečnili okružní plavbu lodí po dolní nádrži Nové mlýny. Maminky
ocenily také vyvoněnou návštěvu levandulové farmy ve Starovičkách.
Mašinka pak během léta vyjížděla každý týden na společné rodinné
výlety. Navštívili jsme tak Westpark v Žitavě, naučnou stezku v Brništi,
obra Máze v lesoparku Horka, ZOO v Žitavě či lesopark ve Vratislavicích.
K tomu jsme během léta s několika rodinami začali včelařit a započali
práci v komunitní zahradě a ovocném sadu.
Kluby pro děti a mládež Vagón a Gentlemani a dámy v červenci společně realizovaly příměstský tábor Na půl cesty. Pohybovali jsme se zejména v lesích v okolí Hrádku nad Nisou. Jednou z hlavních aktivit bylo
zahájení stavby letní kuchyně u Budulínka (malý srub v lese) a stavba
dřevěných hrází, majících za úkol udržovat vodu v lese. Mládežníci se
účastnili kácení stromů (z bezpečné vzdálenosti), a pak už vlastní rukou
odkorňování, krácení kmenů a samotné stavby kuchyně. Díky dotěrným
komárům jsme měli společné poznávací znamení v podobě štípanců.
Repelenty se nám zdály neúčinné. Nicméně společné zážitky a možnost
něco vybudovat nás poháněly v práci kupředu. Děti se setkaly i s realitou, že se v lese krade dřevo a ničí se to, co jiní vybudovali. Dobré ale je,
že takové chování dospělých nechápou a odsuzují. Možná i proto, že
samy něco budují, a tak si věcí více váží. Někteří se během léta zapojili
i do přípravy stanovišť pro nová včelstva a chystají se s námi v komunitní
zahradě včelařit.

9. ãíslo,
září 2020
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Svatojakubská pouť ve
Václavicích

Letošní Svatojakubská pouť ve Václavicích se podobně jako celá řada
dalších společenských událostí raději spokojila se skromnějším rámcem
než obvykle. Na místním hřbitově, přímo nad základy někdejšího kostela
zasvěceného patronu Václavic, proběhla ekumenická mše. Stejně jako virová hrozba, ani déšť provázející část obřadu, akci nepřekazil. Podobně
jako v předchozích letech mezi účastníky nechyběli ani hosté z Německa.
Poté, co kněží Radek Vašinek a Hedvika Zimmermannová z míst, kde
stával oltář, mši dosloužili, přijala většina přítomných pozvání k malému
setkání a občerstvení na Wohlmannův statek. Místo, kde rodina Kirschnerů obnovuje jednu z téměř zaniklých zemědělských usedlostí ve Václavicích, dýchá historií. Využívá se nejen ke svému původnímu účelu, ale
také jako zázemí pro společenské akce.
Mění se i okolí statku. Nabízí mimo jiné procházku nově vysázenou
alejí okolo studánky až k obnovenému křížku pojmenovanému stejně
jako statek po jeho původním majiteli. Z malého návrší je hezký výhled
na usedlost i část Václavic.
Slavnostní den jedné z okrajových částí města Hrádek nad Nisou večer ještě zakončila Letní veselice v restauraci U Slunce.
Roman Sedláček

GARANTUJEME PÁLENKU JEN Z VAŠEHO OVOCE
NOVÁ PÁLENICE BLÍZKO VÁS

www.paleniceuvastlu.cz

Před námi je nový školní rok a s ním spojené nové aktivity pro rodiny
z Mašinky a mládež. Jedná se například o otevření Tátovy dílny, práce na
komunitní zahradě a v ovocném sadu. To vše díky podpoře města Hrádek nad Nisou, Nadaci Euronisa a projektu Komunitní centrum Vlak,
který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu,
operačního programu Zaměstnanost. Tátovu dílnu nám pomáhá vybavit společnost ALFAVARIA Group, s. r. o., které tímto velice děkujeme.
Patrik Müller
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Uhelňácký mlž

Ne nadarmo se říká, že všechno špatné je k něčemu dobré. Sedmý ročník Mlže tak, jak jej známe, vzal na začátku srpna za své. Přes všechnu
nejistotu nám to na Uhelné nakonec nedalo a v sobotu 22. srpna sousedské setkání přece jen v náhradním termínu proběhlo. Menší, na
jiném místě, skrápěné deštěm a řekněme na rovinu, že s malým počtem
návštěvníků. A co na tom bylo dobré? To všechno nám nakonec ukázalo
cestu dopředu. Delší dobu už přemýšlíme, co s Mlžem dál. Chceme stále
větší a větší akci nebo raději zachovat atmosféru komornějších setkávání? Letos to tedy bylo komorní dost a dost. Všem se to ale líbilo.
Obnovená náves před kapličkou je nejpříhodnější místo ze všech, které
už Mlž vyzkoušel. Nějak nám připomenula snad nejhezčí úvodní ročníky
u Petra Slavíka na zahradě.
A tak je rozhodnuto. Příště se setkáme na stejném kouzelném místě,
snad už opět v tradičním termínu – první sobotu v srpnu. Hlavnímu pořadateli akce, kterým je Petr Pleskač, se už honí hlavou nové nápady, tak
se máte určitě na co těšit. Aktuální rozhovor s ním je dostupný na webových stránkách Uhelné i města Hrádek nad Nisou. Městu zároveň
děkujeme za podporu, které se pořadatelům i celé okrajové části dostává.
Na Uhelňáckém Mlži 2020 vystoupily skupiny Trajekt, Stan Band
a Optimik. Akci podpořilo z Fondu rozvoje Václavic a Uhelné město Hrádek nad Nisou.
Roman Sedláček

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

70 let
80 let
81 let
82 let
83 let
85 let
86 let
88 let
90 let

Miluše Dlouhá, Jaroslava Klimešová,
Jiří Kolísko
Margita Robová, Jaroslava Jiranková
Jaroslav Burian, Werner Strobach
Anna Urbánková
Eva Špísová
Irena Baumová, Marie Paříková
Marie Slováková
Arthur Maryška
Anna Martincová

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

70 let
80 let
81 let
82 let
85 let

Čtvrtý Brunch Trojzemí
Ve druhé polovině srpna proběhl na Uhelné a ve Václavicích v pořadí už
čtvrtý Brunch Trojzemí. Cílem těchto setkávání je vzájemné sbližování
obyvatel na pomezí Čech, Německa a Polska. Tematicky zaměřená odpoledne utvářejí prostor k diskuzím i výměně zkušeností. Nezanedbatelné jsou při tom nově vznikající kontakty mezi účastníky.
Pořadatelům se navíc daří vybírat zajímavá místa konání. První brunch
proběhl na Kristýně v Baru Panorama s krásnou vyhlídkou na hladinu jezera. Setkání na polském území zavedlo účastníky do míst, kde za druhé
světové války nacisté v těsné blízkosti státních hranic vybudovali malý
koncentrační tábor. Sousední Žitava nabídla pro konání v pořadí třetího
setkání zajímavé prostory pod mohutnými klenbami v patě historické
vodárenské věže a ani druhý brunch na českém území se, co se týče
místa, nechtěl nechat zahanbit. Komorní začátek umístili pořadatelé
v opravené kapli na Uhelné. Uvnitř památky, která se ještě před několika
lety zdála býti ztracenou, zazněly tóny skladeb starých mistrů, zpěv
hostů ze Žitavy i bubnování deště do střešní konstrukce klenoucí se nad
hlavami návštěvníků.
Po krátkém úvodu se kolona hostů přesunula na Wohlmannův statek
ve Václavicích. I ten měl podobný osud jako kaple na Uhelné. V poválečných letech chátral, až k jeho úplnému zániku chyběl jen pomyslný
krůček. Ten se podařilo odvrátit jen díky nadšení nového majitele Matouše Kirschnera. Spolu se svými přáteli tuto stavbu zachránil a postupně jí vrací její původní účel.
Přímo ve stodole, kam se mohli hosté uchýlit před občasnými dešťovými přeháňkami, mohli zároveň obdivovat celou řadu starých zemědělských strojů. Tematicky se poslední setkání věnovalo myslivosti. Proto
se promítalo několik dokumentů z činnosti myslivců na Hrádecku. Hosty

87 let
88 let
89 let
91 let

Vladimír Hornych, Ladislav Krumpl
Jaroslava Válková, Erich Brigant,
Ľubovít Kokoš, Božena Vaverková
Jiří Tejchmann, Vladislav Veselý,
Günter Strobach, Zdeněk Křivý
Jiřina Stehlíková, Peter Mayer
Marie Vagenknechtová,
Drahoslava Majerová
Josef Klesal
Jaroslava Etrychová
Liduška Dušková, Josef Vaverka
Anna Nýdrlová, Ludmila Hofmanová
Monika Korbelářová, matrikářka

jednoznačně zaujaly sokolnické ukázky Alexandra Vrágy v těsné blízkosti
statku i povídání o loveckých psech připravené Alenou Sedláčkovou a Jiřím Formánkem.
Roman Sedláček

ze společnosti

9. ãíslo,
září 2020

Bike Babí léto na hrádecké Kristýně

V sobotu 22. srpna se na Kristýně uskutečnil 19. ročník závodu horských
kol Alisy Bike Babí léto. Na trasy o délkách 30, 50, 80 km a dětský závod
se v letošním podivném roce postavily necelé tři stovky závodníků. Organizátoři tak zaznamenali o 250 závodníků méně než vloni.
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Nejkratší trasu na 30 km ovládl junior Lukáš Kraus (Lázně Bělohrad)
těsně před domácím závodníkem Ivo Machkem (KSM Hrádek) a německým Maximilianem Geislerem (Sebnitzer RV). Prostřední trasu na
50 km opanoval Filip Šlajchrt (CK Kolokrám) před Adamem Styblíkem
(Jaroslav Kulhavy Cycling Team) a dalším německým závodníkem Ingem Schonem (NRT Protective). Nejprestižnější osmdesátikilometrovou
trasu vyhrál závodník, který se původně měl zúčastnit závodu dvojic
společně s Janem Matouškem – Zbyněk Růžička (SKI Paudera Staré
Splavy). Za ním se umístil loňský vítěz třicítky, tentokrát v novém dresu,
Lukáš Procházka (Jaroslav Kulhavy Cycling Team) a polský závodník
Garczyk Pawel (Os Racing Team Oborniki Ślaskie).
Mezi ženami ovládla trasu na 30 km Kateřina Knihová (Expres CZ –
Tufo Team Kolín), 50 km trasu stejně jako vloni Ivana Loubková (TT CYKLORENOVA CVIKOV) a osmdesátku zvítězila jediná žena ve startovním
poli Ulrike Hoinkis (PhD Connection). Závod koloběžek ovládl Ladislav
Bartůněk (Kobra).
Všichni pořadatelé se letos musí vypořádat s řadou omezení a nařízení, často se rozhodovali, zda vůbec své akce pořádat, protože jisté
není nic. V nejistotě fungují i partneři závodů a kulturních akcí. O to cennější je stálá podpora, která se závodu dostává od města Hrádek nad
Nisou.
Vít Štrupl

Letošní ročník lehce pozměnil místo konání závodu. Z pláže jezera
Kristýna, na níž se startovalo sedm let, se zázemí přesunulo na louku
u panelky. Program započalo tradičně Penco dětské Babí léto, jehož se
zúčastnilo 71 dětí v 8 kategoriích. Po 11. hodině byl starostou Hrádku
nad Nisou Josefem Horinkou odstartován hlavní závod na 30, 50 a 80 km
s 260 účastníky na startu. Ve startovním poli nechyběli vítězové předchozích ročníků Jiří Šorm (Bitters Superior Cyklolive Team), Lukáš Procházka (Jaroslav Kulhavy Cycling Team) či loňský vítěz závodu dvojic
Zbyněk Růžička (SKI Paudera Staré Splavy).

Václavice a Uhelná čelí
nájezdům zlodějů

V průběhu prázdninových měsíců zaznamenali ve Václavicích a Uhelné
několik vloupání a krádeží. Mezi obyvateli zavládly obavy o bezpečnost.
Obrátili se proto na vedení města s prosbou o pomoc. Podle místních
jde pravděpodobně o gangy zlodějů z Polska. Obvykle přichází v noci,
mluví polsky a berou, co jim přijde pod ruku. Podle pozorování místních
obyvatel se po obci pohybují i přes den, kdy mapují terén. Na akci se
také často předem připraví, například nastřihnou plot a podobně.
Starosta Josef Horinka záležitost projednal s obvodním oddělením
Policie ČR v Hrádku nad Nisou a s krajským ředitelstvím Policie ČR v Liberci. Mluvčí krajského ředitelství Vojtěch Robovský potvrdil, že policie
několik případů krádeží ve Václavicích řeší. Hlídky pravidelně provádějí
běžné prohlídky ve všech pohraničních obcích. Tento problém se totiž
netýká jen Václavic a Uhelné. V souvislosti se znovuotevřením hraničních
přechodů a hranic se zvýšená trestná činnost objevuje také zejména na
Oldřichovské ulici a v Oldřichově na Hranicích. I zde byl zaznamenán
pohyb cizích osob na zahradách a ztráta nejrůznějších věcí.
Je ale zřejmé, že všude být policisté nonstop nemohou. Není to ani
v možnostech hrádecké Městské policie. Po dohodě s vedením města
zajíždějí strážníci do Václavic a na Uhelnou, především ve večerních hodinách, častěji. I Městská policie ale má své kapacity a zvlášť v letních
měsících, kdy je ve městě, a hlavně na Kristýně, rušněji, není schopná
dostatečně všechna místa pokrýt. Podle Vojtěcha Robovského je nutné,
aby lidé při podezření z páchání trestné činnosti, pokud například zaznamenají cizího člověka na své zahradě nebo se jim něco ztratí, událost
nahlásili na lince 158. Když to neudělají, policie jim nemůže pomoci.
Vedení města se situací bude dál zabývat. Pokud bude třeba, zorganizuje setkání osadních výborů se zástupci policie ke společnému jednání a hledání dalších možností, jak bezpečnost obyvatel zajistit. Starosta města zároveň vyjádřil pochvalu a poděkování lidem, kteří jsou všímaví a nestarají se pouze o sebe a svůj majetek, ale také o bezpečnost
svých sousedů a spoluobčanů.
Věra Baumgartnerová

III. václavické dožínky
V sobotu 19. září se od 10 hodin na Wohlmannově statku ve Václavicích
(č. p. 35) uskuteční 3. ročník dožínek, tentokráte tématicky zaměřených
na bylinky. Akce, na níž se mohou potkat a v příjemném, venkovském,
do volné krajiny otevřeném prostředí strávit čas jak Václavičtí tak i přespolní.
Začínáme ve stodole děkovnou mší za úrodu, po níž od 11.00 zahraje
pohádku divadlo Krtek. Následovat budou každoroční rukodělné aktivity pro děti (výroba bylinkového čaje, dřevěných květináčků, mandal ze
semínek atd.), které budou od 13.00 proložené ukázkou práce starých
zemědělských strojů a mlácením obilí. V 15.00 nás Irena Čiháková, zahradnice z Nobilis Tilia na Vlčí Hoře, seznámí s působením bylin na naše
životy skrze navázání vědomého vztahu s nimi. Tradiční součástí programu bude soutěž zavařenin (můžete je přinést do 14.00, vyhodnocení
obou kategorií – sladké/slané proběhne v 16.00) a projížďky na koních.
Od 17.30 si promítneme oceňovaný makedonský dokument Země medu
o vztahu ke krajině, k její divokosti a udržitelnosti.
V mezičasech si můžete ochutnat dobroty od lokálních kulinářů, pivo
Kocour, zakoupit drobnosti od tvůrců ze zdejšího kraje nebo se projít na
obzor k nedalekému Wohlmannovu kříži a pokochat se výhledem na Lužické hory a Ještědský hřbet.
Více informací budeme postupně zveřejňovat na našem FB profilu:
www.facebook.com/Wohlmannuv.statek.
Srdečně se na Vás těšíme.
přátelé Wohlmannova statku, z. s.
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tip na výlet

Zajímavé akce u našich
sousedů

Začátkem léta nikdo z nás nevěděl, zda se vůbec budou konat kulturní
a společenské akce. Nakonec jsme si jich během prázdnin mohli užít
dostatek, byť s určitými omezeními. A ve stejném duchu pokračuje
i babí léto. Jedno z nejkrásnějších období roku. Na září organizátoři
chystají akce zaměřené na sport, historii, hudbu a vyberou si třeba
i automobiloví nadšenci. Pojďme se tedy bavit a pořadatele akcí podpořit v jejich snažení.
Věra Baumgartnerová

5. září – Sport Live 2020 – Home credit aréna a Sport park Liberec
Na jubilejním 15. ročníku největšího sportovního veletrhu v severních Čechách se představí více než 60 sportovních klubů z celého Libereckého
kraje. Je to nejlepší příležitost, kde můžete vybrat nový sport pro sebe
nebo svoje děti.
5. září – Benefiční koncert – Kostel sv. Jana Křtitele ve Zdislavě
Vystoupí sólista opery Národního divadla Luděk Vele a smíšený pěvecký
sbor Aurea Rosa Univerzity třetího věku TU v Liberci. Výtěžek z akce bude
věnován na opravu křišťálového lustru, který daroval donátor a patron
kostela rod Clam-Gallasů.

Tip na výlet

Prázdniny skončily, letní počasí nám ale ještě chvíli vydrží. Abychom
dětem zpříjemnili návrat do školy, můžeme je o některém z víkendů vzít
do nedalekého Brniště. Babí léto je jako stvořené k procházkám, tak se
nechte pozvat do místa s vůní vody, mokřadů, mlýnů, hastrmanů a víl.
A také do místa, kterým vás provedou trolové, lesní bohyně a strážci lesa
v různých podobách. To všechno jen pár kilometrů „za kopcem“.

Sochy ve skalách
Skalní stezku najdeme v blízkosti areálu Lesní zátiší. Vede místem, kudy
naši předci jezdívali s povozy na pole. Jde o přírodní galerii, kterou kromě
reliéfů vytesaných do skal doplňují i další přírodní instalace. Díla zde vytvořili čeští a němečtí umělci v létě 2018 v rámci land-artového festivalu.
Tehdy byla také odkryta a zpřístupněna takřka zapomenutá kaplička
z roku 1810. Ve skalách objevíte například jelena svatého Huberta, obří
hlavu, reliéf anděla i nahé dívky, mořskou rybu a další. Sochy vznikly na
místech, kde se dříve pískovec lámal. K tvorbě nových reliéfů byly použity již dříve lidskou rukou opracované skály. Projití stezky vám nezabere víc, než půl hodiny, prodloužit si procházku tak můžete do obce
Brniště, kudy vede dětmi oblíbená Stezka hastrmanů.

5. září – Ferdinand Porsche Festival – Sportovní areál Vesec
Největší setkání sportovních automobilů Porsche všech modelů v ČR
a výstava historických i současných sportovních a závodních vozů všech
značek a roků výroby.
6. září – Harfové duo – kostel sv. Zikmunda Stráž pod Ralskem
Harfa je jeden z nejstarších a zároveň nejnáročnějších hudebních nástrojů vůbec. Hlavním přáním harfenistek Kataríny Ševčíkové a Zbyňky
Šolcové je příjemně naladit vaši duši dokonalostí a nádherou spojení
dvou královských nástrojů.
11. září – Robert Křesťan a Druhá tráva – Lidové sady Liberec
Jedinečné texty zabalené do propracovaných hudebních aranží, tóny, co
se vryjí rovnou do duše, v podání mimořádných instrumentalistů Druhé
trávy a Křesťanova nezaměnitelného hlasu.
12. září – Dětský den – Sportovní areál Vesec
Tradiční akce pořádaná ČS obcí legionářskou, Libereckým krajem a SBD
Sever. Připomenutí setkání na Labi 1945, dětské atrakce, soutěže o ceny,
ukázky práce hasičů, policistů a armády, fotolety vrtulníkem, hudební
vystoupení.
18.–19. září – Jablonecké podzimní slavnosti – Jablonec n. Nisou
Největší jablonecké městské slavnosti navazují na tradici výročních jarmarků, povolených roku 1808 císařem Františkem I. u příležitosti povýšení Jablonce na městys. Vystoupí Anna K., Hodiny, Michal Horák,
Ladybirds, Three Wild Guns, Fufur Swing, Flastr, Divadlo Toy Machine
a další umělci.
19. září – Václavické dožínky – Wohlmannův statek Václavice
Tentokráte boudou ústředním tématem bylinky. Týkat se jich budou kreativní dílny pro děti i doprovodný program. Chybět nebude každoroční
předváděčka starých zemědělských strojů, soutěž zavařenin, jízda na koních a večerní promítání.
26. září – Chotyňské jablkobraní – Chotyně
Sousedská výstava ovoce, zeleniny a květin, zajímavé přednášky, moštování vlastního ovoce, soutěže a dílničky pro děti, loutkové divadlo a další
program.
28. září – Svatováclavské slavnosti – zámek Svijany
Svatý Václav, patron českých zemí i lahodného zlatavého moku, přijede
už popáté na zámek Svijany, a to přesně v den oslav svých jmenin. Po
celý den na vás čeká bohatý dobový program, na nádvoří zámku vystoupí kejklíři, šermíři, těšit se můžete na přehlídku dobových a pivních
šatů a mnoho dalšího. Celou akci pak zakončí koncert liberecké kapely
Přehmat.

Stezka hastrmanů
Stezka hastrmanů je naučná stezka s jedenácti tematickými zastávkami,
které přibližují život kolem vody, připomínají některé druhy rostlin,
stromů a živočichů svázaných s tímto prostředím. Začíná ve středu obce
poblíž obecního úřadu. Vede kolem několika rybníků, vezme vás do kdysi samostatných vesniček Jáchymov a Hlemýždí a dovede až k parčíku
před hlavním sídlem zemědělského družstva ZOD Brniště. Dětem jsou
po cestě k dispozici hrací prvky, dětská mini hřiště a hrací plocha, na které
můžou malí i velcí poměřit svou šikovnost v hraní kuliček. Starší děti si
mohou prověřit své vědomosti, mladší děti zvou pohádkové bytosti ke
splnění nejrůznějších úkolů. K odpočinku během trasy slouží lavičky
a nejrůznější posezení. Celá trasa měří zhruba 6 kilometrů a je vhodná
pro pěší, cyklisty, rodiče s malými dětmi i kočárky.
V obci Brniště pak můžete zhlédnout kostel sv. Mikuláše, který byl
zapsán již v roce 1958 do seznamu kulturních památek, stavby lidové
architektury, 2 staré mlýny, sbírku drážních cedulí na nádraží, ale i hornické mini muzeum v blízkosti obce. Podobu obce dotváří nově vysázená zeleň i umělecké sochy řezbářů podél stezky.
-vb-

program kina

9. ãíslo,
září 2020
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