roãník 29, ãíslo
listopad 2020

Slovo starosty

Vážení přátelé, zažili jsme vichřice, zažili jsme povodeň, zažili jsme cokoliv
zlého, ale vždycky jsme to společně
zvládli a zlo z Hrádku vymetli. A spolu
zvládneme i současnou situaci. Možná
teď není úplně dobře, ale každé mraky
jednou odejdou a vyjde sluníčko. Ano,
čísla pozitivních stoupají, ale zase budou padat. Nemáme kulturu, nemáme
sport, ale zase budeme mít, a zase
o něco lepší. Až přijdete do našeho
kulturáku, řeknete si, kde to jsem? Až
přijdete na stadion, řeknete si, jsem
ještě v Hrádku? Na kluzišti už nebudou ledové boule, z Liberecké nebude
staveniště, ale krásná ulice… I do školních lavic se dřív nebo později vrátí děti.
Pečovatelská služba funguje a stará se,
jak může, Ostrov života je připravený
pomáhat vám všem, kteří to potřebujete, hasiči jedou na plné obrátky.
Jsme tu my všichni, na které se s důvěrou můžete obrátit. Není potřeba
propadat skepsi a beznaději. Naopak,
je potřeba věřit, žít a doufat, že bude
zase dobře. A ono bude! Krásné dny
příští, plné naděje a odhodlání všem
svým obyvatelům i přátelům přeje
vaše město, město Hrádek nad Nisou.

Město příkladně pečuje o své hřbitovy

Na první dva listopadové dny připadají svátky zemřelých. Jedná se o svátek Všech svatých (1. listopad)
a Dušičky (2. listopad). Tyto svátky byly v minulosti často vnímány jako jeden. Lidé dříve věřili, že
v noci z 1. na 2. listopad se mrtví mohou setkat se svými živými blízkými a příbuznými. Pozůstalí také
právě v této době mohli očistit duše mrtvých, ať už modlitbou, mší nebo nějakým dobrým skutkem.
Tradičně rodiny večer 1. listopadu zůstávaly doma, vzpomínaly na své předky a modlily se za ně. V některých domácnostech se nechávalo přes noc na stole nějaké jídlo – pro mrtvého. Od dvacátého
století se se svátkem Všech svatých a Dušičkami pojí tradice navštěvování hřbitovů, úpravy hrobů
předků, zapalování svíček na hrobech. Teprve od časů první republiky se hroby zdobí čerstvými květinami a věnci, v některých oblastech se tento zvyk objevil dokonce až po druhé světové válce. Návštěvy
hřbitova se zároveň staly i společenskou událostí, kdy se setkávalo širší příbuzenstvo. V současnosti, ačkoliv lidé zapalují za mrtvé svíčky a upravují hroby svých předků, jim často uniká pravá podstata těchto
zvyků. Mnohdy se jedná o návštěvy hřbitovů pouze jako o formální akt. Někteří lidé si však i dnes uvědomují, co má zapalování svíček připomínat. Projevují tak úctu svým předkům a modlí se za ně.
Možná i vy jste v čase dušičkovém vyrazili k místu věčného odpočinku svých nejbližších. Hrádek nad
Nisou spravuje čtyři veřejná pohřebiště, a to hlavní hřbitov na Liberecké a menší v Doníně, na Dolní
Suché a ve Václavicích. Napadlo vás někdy, jaká je kapacita hrádeckých hřbitovů? Kolik na nich je
hrobů a třeba také kolik je takových, které nikomu nepatří? A kdo se o takové hroby stará? Na tyto a
další otázky nám dala odpověď paní Naďa Černohorská z Odboru investic a správy majetku Městského úřadu, pod který agenda pohřebišť spadá. V současné době má město Hrádek nad Nisou uzavřeno
zhruba 1 750 smluv o nájmu hrobových míst. Vzhledem k velikosti pohřebišť není zatím problém
s umisťováním nových hrobových míst. K dispozici jsou také vsypová loučka nebo kolumbárium na
hlavním městském hřbitově, které jsou hojně využívanou alternativou klasických hrobů.
Historie hrádeckých hřbitovů je dlouhá a nesmírně zajímavá a zdaleka se netýká jen zmíněných
pohřebišť, které v současnosti město spravuje. O tom, kde všude se v minulosti pohřbívalo a jak se
pohřebnictví v našem městě vyvíjelo, se dočtete v samostatném článku. Některá fakta jsou skutečně
překvapivá. Co ale nepřekvapí, je to, že na současných hrádeckých hřbitovech se nachází řada hrobů,
které jsou opuštěné a neudržované. Převážně se jedná o hroby německé, kterých je na hřbitovech
v pohraničí velké množství.
Pokračování na str. 4

Josef Horinka

V listopadovém čísle:
Hrádecké hřbitovy
Proměna Besedy
Ceny města 2020
Sváteční překvapení
Nový kalendář města
Ohlédnutí za činností
Mix dance
— Regionální publikace

—
—
—
—
—
—
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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 prosincového čísla je 25. 11. 2020.
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 03. 12. 2020.
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lnformace z radnice

Usnesení rady města

27. schůze rady města
Rada města na svém 27. zasedání, konaném dne 14. října 2020, mimo
jiné:
— souhlasila s přijetím finančního daru ve výši 29 000 Kč pro Základní
školu Donín od společnosti Pomáháme školám k úspěchu, o. p. s., na
rozvoj čtenářství v ZŠ Donín
— schválila čerpání rezervního fondu organizace Základní škola a Mateřská škola, Hrádek nad Nisou – Loučná, v celkové maximální výši
28 000 Kč na úhradu dodavatelské faktury za nákup pásů k pásovému
schodolezu
— souhlasila s přijetím finančních darů v celkové výši 221 500 Kč (dle
seznamu darovacích smluv 2020 organizace Brána Trojzemí na akci
„Koncert pro Hrádek“) do vlastnictví příspěvkové organizace Brána
Trojzemí
— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 15 000 Kč na zajištění akce „Tradiční pouť Na Suché“
— vzala na vědomí podanou žádost o poskytnutí účelové dotace na projekt „Rekonstrukce hřiště ZŠ Donín v Hrádku nad Nisou“ z rozpočtu
Libereckého kraje, programu: Podpora sportovní infrastruktury
v Libereckém kraji 2020, o celkových způsobilých výdajích ve výši
1 653 099 Kč včetně DPH (požadovaná dotace ve výši 330 620 Kč,
vlastní podíl ve výši 1 322 479 Kč)
— vzala na vědomí podanou žádost o podporu v rámci projektu „Hřebenovka v Trojzemí pro děti i dospělé“ do Programu Interreg V-A
Česká republika – Polsko, v rámci Fondu mikroprojektů Nisa-Nysa,
v celkové výši výdajů 1 493 853,70 Kč (předpokládaná výše dotace
765 000 Kč, spolufinancování ze strany města Hrádek nad Nisou
728 853,70 Kč)
— vzala na vědomí podanou žádost o podporu v rámci projektu
„S Pumptrackem k partnerství“ do Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, v rámci Fondu mikroprojektů Nisa-Nysa, v celkové výši
výdajů 1 135 371,40 Kč (předpokládaná výše dotace 765 000 Kč, spolufinancování ze strany města Hrádek nad Nisou 370 371,40 Kč)
— vzala na vědomí podanou žádost o podporu v rámci projektu „Region Trojzemí – sport bez hranic – sport bez bariér – Hrádek nad Nisou“ do Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, v rámci
Fondu mikroprojektů Nisa-Nysa, v celkové výši výdajů 343 989,50 Kč
(předpokládaná výše dotace 292 391 Kč, spolufinancování ze strany
města Hrádek nad Nisou 51 598,50 Kč)
— jmenovala ředitelem Základní školy a Základní umělecké školy
T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Mgr. Karla Kocourka, s účinností
od 1. 11. 2020 na dobu určitou do 31. 7. 2021
— vyhlásila konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky
Domu dětí a mládeže DRAK, s předpokládaným nástupem do funkce
od 1. ledna 2021
— souhlasila s nákupem 29 ks notebooků pro učitele ZŠ Lidická využitelných k realizaci distanční on-line výuky, subjektu TrollComputers, s. r. o., Česká Lípa, za celkovou cenu 513 735 Kč vč. DPH
— souhlasila s pořízením, resp. s nákupem 400 ks židlí typu Seance
090-N1 do KD Beseda, od subjektu Ready Interier, s. r. o., Hradec
Králové za celkovou cenu 917 664 Kč vč. DPH
— schválila plnění veřejné zakázky, a to zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR/DSP k akci s názvem „Nástavba sokolovny –
Hrádek nad Nisou“, subjektem XXX R. N., Liberec 6, za celkovou cenu
424 770,50 Kč vč. DPH
— schválila pořízení vysokotlakého kompresoru – typ: MCH16 (Coltri)
pro jednotku SDH Hrádek nad Nisou od společnosti PRODIVING,
s. r. o., Liberec, za nabídkovou cenu 151 250 Kč vč. DPH
— schválila přidělení zakázky „Projektová dokumentace – Zvýšení bezpečnosti dopravy – Oprava a rozšíření chodníku u Pragovky“, společnosti J. M., XXXXX, Liberec, za celkovou nabídkovou cenu 131 890 Kč
včetně DPH
— schválila přidělení zakázky „Projektová dokumentace – Zvýšení bezpečnosti dopravy – Cyklostezka ke Kristýně“, společnosti J. M.,
XXXXX, Liberec, za celkovou nabídkovou cenu 110 110 Kč včetně DPH
— schválila přidělení zakázky „Studie proveditelnosti pro stavbu Azylový dům Hrádek nad Nisou“, společnosti BLACK N’ ARCH, s. r. o.,
Praha 13, za celkovou nabídkovou cenu 111 925 Kč včetně DPH

z radnice
— schválila dodavatele veřejné zakázky s názvem „Technický dozor
investora na akci Infrastruktura pro výstavbu RD Donín, ul. Příčná,
Hrádek nad Nisou – zpevněné plochy, kanalizace, kanalizační a vodovodní přípojky“, subjekt ABM Kontrol, s. r. o., Liberec 1, za celkovou cenu 61 419 Kč včetně DPH
— schválila plnění veřejné zakázky, a to zpracování projektové dokumentace k akci s názvem „Sociální zařízení – hasičská louka“, subjektem XXX R. N., Liberec 6, za celkovou cenu 222 761 Kč včetně DPH
— schvaluje žadateli firmě ZAPA beton, a. s., Praha 4, čerpání finančních
rezerv na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem dobývání
v dobývacím prostoru Václavice II. změna, v celkové výši 750 000 Kč
pro rok 2020.

Ze zasedání zastupitelstva města

7. zasedání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města na svém 7. řádném zasedání, konaném dne
21. října 2020, mimo jiné:
— schválilo koupi energetického zařízení – plynovodu – odběrného
plynového zařízení pro kotelnu v objektu č. p. 269, Legionářská za
celkovou kupní cenu 258 859,09 Kč vč. DPH od společnosti H-therma,
a. s., Hrádek nad Nisou
— schválilo udělení Ceny města Hrádek nad Nisou k výročí dne 28. října
na rok 2020 a zároveň uložilo starostovi města, ve spolupráci s odborem ODK, uspořádat slavnostní akt a předat ocenění v době, kdy
bude epidemiologická situace vhodná
— schválilo udělení ceny třem laureátům, a to: Mgr. Editě Poláčkové za
dlouholetý přínos v oblasti školního vzdělávání, Ing. Pavlu Gorčicovi
za dlouholetý přínos v oblasti spolupráce při rozvoji města a panu
Miroslavu Hochmanovi za dlouholetý přínos v oblasti spolupráce při
rozvoji města, především v místní části Dolní Sedlo
— schválilo 8. změnu rozpočtu města Hrádek nad Nisou 2020. Rozpočet města 2020 má stanoven celkový objem příjmů částkou
218 844 335 Kč, celkový objem výdajů částkou 279 450 075 Kč a salda
ve výši 60 605 740 Kč ve třídě financování.
— schválilo Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Hrádek nad Nisou společnosti DMO Lužické a Žitavské
hory, z. s., (na projekt „Podpora rozvoje turistické oblasti Lužické
hory“) ve výši 100 000 Kč, s dobou vrácení finančních prostředků do
30. 6. 2021
— schválilo uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru se společností
Česká spořitelna, a. s., ve výši 6 mil. Kč, bez zajištění, s možností čerpání od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, se splatností do 31. 12. 2021.
Příští řádné zasedání Zastupitelstva města se bude konat 25. listopadu 2020 od 17 hodin v multifunkčním sále Brány Trojzemí.

Městský úřad v době nouzového stavu
Vzhledem k nouzovému stavu a z důvodu nařízení vlády ČR funguje Městský úřad Hrádek nad Nisou v omezeném režimu.
Městský úřad otevřen, včetně podatelny
Pondělí: od 12 do 17 hodin
Středa: od 8 do 13 hodin
Ostatní dny (úterý, čtvrtek a pátek): úřad je pro veřejnost zavřený
vč. podatelny. Návštěvy v tyto dny budou umožněny pouze na základě
domluvy s příslušnými úředníky.
Dále platí omezení osobního kontaktu mezi zaměstnanci MÚ a externími jednajícími osobami na nezbytně nutnou úroveň. Prosíme občany
a ostatní návštěvníky, aby vyřizovali pouze důležité úřední záležitosti.
Upřednostňován bude písemný, elektronický či telefonický kontakt.
Vzhledem k přítomnosti menšího počtu úřadníků doporučujeme nejprve ověřit přítomnost příslušného úředníka elektronickým kontaktem
(e-mail, telefon) a svou návštěvu domluvit i v úřední den!
Telefon na úřad: 482 411 411 – ústředna/podatelna, odkud budete
přepojeni
E-mail pro obecné dotazy: mestohradek@muhradek.cz
Elektronická podatelna: podatelna@muhradek.cz
Dále upřednostňujeme a prosíme o provádění plateb prostřednictvím
bezhotovostního styku (platba bankovním převodem, platba kartou přes
platební terminál – přímo na úřadě).

z radnice

11. ãíslo,
listopad 2020
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Interiér domu kultury se změní k nepoznání

V domě kultury Beseda pokračuje další etapa stavebních prací. K závěru
se chýlí vybudování nového zázemí pro účinkující, rekonstrukce topení,
zateplování stropu nad sálem a instalace vzduchotechniky. Po loňské
rekonstrukci elektroinstalace jde o poslední velký zásah v interiéru sálu
a jeho zázemí. Po něm bylo naplánováno malování. Nakonec ale neskončí jen u vymalování. Dá se říci, že až se opět budou moci otevřít
dveře kulturních domů, návštěvníci toho hrádeckého jej nepoznají.
Po letech postupné obnovy DK Beseda zahrnující nová okna, fasádu,
střechu a rozšíření sociálního zařízení pro diváky letos došlo na vybudování
zázemí pro účinkující, které už nepostačovalo ani základním požadavkům. Jediná toaleta ve stísněném prostoru, umyvadlo umístěné v šatně,
rozpadající se okna a odlupující se omítky rozhodně nebyly dobrou vizitkou. Stávající prostory byly rozšířeny přístavbou, ve které je umístěno
nové sociální zázemí oddělené pro muže a ženy. Rekonstrukcí původního
objektu vznikly dvě šatny, ze kterých je možné stažením mobilní příčky
udělat jeden větší prostor, a také sklad pro uložení židlí či stolů.
Další stavební práce směřují především ke zvýšení tepelné pohody
v kulturním domě a zároveň k dosažení energetických úspor. Strop nad
sálem bude po skončení prací zateplen. Byly demontovány všechny radiátory, rozvody i zařízení staré plynové kotelny. Nová kotelna se nachází v přístavbě sociálního zázemí. Kulturní dům bude vytápět kaskáda
menších kotlů. Nové měděné rozvody budou ohřívat deskové radiátory.
Ve stropě sálu se nově objevilo 18 otvorů, kterými bude proudit vzduch.
Do kulturního domu byl instalován systém větrání, který je schopen získávat z odváděného vzduchu zpětně teplo.
Na projekty Snížení energetické náročnosti KD Beseda v Hrádku nad
Nisou a Instalace nuceného větrání s rekuperací do KD Beseda v Hrádku
nad Nisou se městu podařilo získat dotaci od Ministerstva životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí. Dodavatelem prací
je společnost Pulsklima, která v rámci výběrového řízení nabídla cenu
12,4 mil. Kč vč. DPH.
Tím ovšem práce v DK Beseda nekončí. Od začátku se počítalo s vymalováním sálu po dokončení vnitřních rekonstrukcí. Jenže dožívající
jsou i opony a divadelní tahy sloužící k zavěšování dekorací nad podiem.
Vedení města se proto nakonec rozhodlo vyměnit i veškeré textilní vybavení, tedy opony, okenní závěsy, závěsy pod balkonem. Instalovat se budou

Stolní kalendář města na
rok 2021

Chcete mít přehled o akcích ve městě, svátcích u sousedů nebo obdarovat blízkého něčím z Hrádku? Po šesté město vydává stolní kalendář,
který se od těch běžně vydávaných liší. Najdete v něm seznam akcí ve
městě, které byly do doby uzávěrky jejich pořadateli nahlášeny. V každém kalendáři jsou vyznačeny státní svátky, v hrádeckém ale navíc
najdete i státní svátky v Polsku a Německu, takže až budete plánovat své
výlety nebo nákupy, nezaskočí vás zavřené obchody nebo davy lidí na
turisty oblíbených místech. Jsou v něm ale také termíny školních prázdnin a termíny splatnosti poplatků a daní.
Kalendář je jako v minulosti podlouhlý, aby nabízel dostatek prostoru
na poznámky. Je vytištěn na matném křídovém papíře, aby se poznámky
„nemazaly“.
V prodeji bude v informačním centru Brána Trojzemí od druhého listopadového týdne.
-vš-

do nových pojezdů, takže je bude možné snadno ovládat. V rámci vymalování dojde i k obnově štukové výzdoby na sloupech a balkonu. Objednané jsou zcela nové židle, vyměněny budou i stoly. A aby spolu vše
ladilo, byl k volbě barev a materiálů přizván Projektový ateliér David.
Ten navrhuje i novou podobu dřevěných obložení radiátorů, stěn
a také baru, jehož nová dispozice by měla umožnit efektivnější obsluhu.
Vzhledem k tomu, že vydaná omezení stejně nyní nedovolují kulturní
dům využívat, vyvíjí město maximální úsilí, aby všechny práce byly dodělány najednou. A věřme, že se život vrátí do normálních kolejí a do
opravené Besedy se brzy vrátí kulturní a společenský život.
Vít Štrupl

Ulice U Gumovky dostane
nový povrch

Není to jen více viditelná Liberecká ulice, na které se v současnosti pracuje.é Dalo by se říci, že v tichosti a bez fanfár se v druhé polovině října
rozjela také oprava ulice U Gumovky. Svého času velice významná cesta,
kterou každý den proudily davy pracovníků do závodu Vulkan, dnes sice
své největší slávy pozbyla, nicméně stále je velmi důležitá pro firmy,
které v areálu bývalého Vulkanu sídlí. A není jich zrovna málo. Kromě
toho je v ulici také bytový dům, který v minulosti vznikl přestavbou vulkanské ubytovny.
Město připravilo na opravu ulice projekt, který zahrnuje nejen nový
povrch, ale také nový chodník a veřejné osvětlení. Práce přijdou na
zhruba 2,3 milionu korun (bez DPH). Jak je v našem městě zvykem, i na
tuto stavbu se radnice snaží využít dotační prostředky. Obnovu ulice
U Gumovky podpoří Ministerstvo pro místní rozvoj. Dotace pokryje
60 % uznatelných nákladů. Práce jsou v plném proudu, a pokud vše
půjde podle plánu, hotovo bude do konce roku.
-vb-
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Město příkladně pečuje
o své hřbitovy

Dokončení ze strany 1

Po válečném odsunu Němců často rodiny neměly možnost a mnohdy
ani vůli se ke hrobům svých blízkých vracet. I přes pohnutou historii se
stále jedná o hroby a hrobky lidí, kteří v minulosti žili v našem městě,
byli jeho součástí a pomáhali ho utvářet. Nejen proto se o takové hroby
stará město. Kromě běžné údržby, jako je sekání trávy nebo úprava
zeleně, se věnuje i stavebně-technickému stavu jednotlivých hrobů
a hrobek. Naposledy se obnovy dočkal hrob rodiny Winternitzů při pravé
hřbitovní zdi na hřbitově na Liberecké. Tato židovská rodina byla prakticky celá vyvražděna během druhé světové války. Uvedený hrob je veden jako válečný, jeho oprava přišla na zhruba 30 tisíc korun. Válečných
hrobů a pietních objektů, které souvisejí s 1. a 2. světovou válkou, spravuje město hned několik. Čtyři se nacházejí právě na hlavním hřbitově,
jeden na hřbitově ve Václavicích a nesmíme opomenout ani známý pietní objekt v parku u ZŠ Lidická.
Kromě toho, že se město stará o opuštěné hroby, pracuje průběžně
i na zvelebování hřbitovů jako takových. V posledních letech proběhly
opravy hřbitovních zdí, obnovily se nebo vybudovaly nové cesty a také
oplocení. Zmínit musíme i výstavbu nového kolumbária na hlavním
hřbitově. Nejbližší plánovanou akcí jsou toalety, jejichž vybudování tady
město připravuje. Na hřbitov každý den míří desítky lidí, kteří zde navíc
tráví delší čas, ať při úpravě některého z hrobů, nebo tichou vzpomínkou
na své blízké. Volně přístupné WC přispěje k většímu komfortu návštěvníků hřbitova i čistotě v jeho okolí.
Věra Baumgartnerová

Opravy stadionu v Doníně
pokračují
V létě jsme vás na stránkách HRÁDECKA informovali o tom, že Donínský
stadion v letošním roce prochází další etapou oprav. Bylo to v době, kdy
byly v celém areálu patrné hlavně prvky destrukce. Polorozebraná tribuna, odstraněný hlavní vchod, hřiště bez trávy. Spolu s podzimem se
blíží i termín dokončení stavby, jak to tedy v Doníně vypadá dnes?
Aktuálně finišují stavební práce na divácké tribuně. Už jen málo chybí
k dokončení chodníků. Zároveň probíhá montáž ochranných bariér
u travnatého hřiště. Svou podobu už získává i prostor vstupu pro návštěvníky s hlavní branou. Kompletuje se oplocení celého areálu.
Hrací plocha před tribunou se konečně zazelenala. Podle Pavla Nývlta, člena představenstva fotbalového oddílu FK SLOVAN Hrádek nad
Nisou 1910, by měl být trávník ještě v tomto roce chemicky ošetřen proti
plísním, aby nedošlo k jeho napadení. Až to za pár měsíců jaro dovolí,
může dojít také k přisetí holých míst, pokud to bude potřeba. Následně
se bude plocha udržovat už jen klasickým hnojením, zaléváním a pravidelným sečením. První utkání by na hlavní hrací ploše mohlo proběhnout někdy na konci dubna. Novému trávníku bude potřeba poskytnout
dostatečný vegetační prostor na to, aby byl dobře prorostlý a schopný
zátěže.
-rs-

Hrádecké hřbitovy – pohled
do historie

Místem posledního odpočinku v Hrádku nad Nisou je dnes hřbitov na
Liberecké ulici. Je ale poměrně nový, což si můžeme snadno ověřit, když
se projdeme mezi náhrobky a budeme blíže zkoumat nápisy na nich.
Taková procházka je zajímavá i proto, že se při ní podíváme do historie
města. Jak bylo dříve zvykem, krom jména a letopočtů narození a úmrtí
se do kamene často tesaly i funkce a povolání zemřelých. Najdeme zde
řadu živnostníků, horníků, úředníků, učitelů, ale také starostů. Dnešní
hřbitov je dostatečně veliký, byl pojat opravdu velkoryse. Nejspíše proto,
že dvě místa, která se předtím využívala jako pohřebiště, svojí kapacitou
nestačila.
Stejně jako v jiných městech, první hřbitov vznikl v Hrádku nad Nisou
u kostela. Dnes jej připomínají alespoň staré náhrobky, které zůstaly zachovány jak ve zdi kostela sv. Bartoloměje, tak ve zdi ohraničující jeho
areál. Hřbitov býval původně o něco větší. Důkaz o tom byl nalezen
v roce 2010 při archeologickém výzkumu v Kostelní ulici. Tehdy byly
objeveny základy staré hřbitovní zdi. Právě za ní ležel hrob vampýra
Tobiáše, jehož ostatky jsou dnes uloženy v Bráně Trojzemí. Uvnitř hřbitova, mezi původní zdí a dnešním oplocením, pak byly odkryty hroby
umístěné dokonce v několika vrstvách nad sebou. Další kus původní
hřbitovní zdi a několik hrobů bylo nalezeno o kus dále při budování nové
městské knihovny.
Nová hřbitovní zeď byla vybudována v roce 1751. V letech 1767–1768
do ní přibyla zastavení křížové cesty s obrazy Phillippa Leubnera. Ze zmíněných zajímavých náhrobků připomeňme místo posledního odpočinku
Christopha Kreschela (Grössela) a jeho ženy Anny Elisabethy u zadního
vchodu do areálu. Tito manželé pořídili v roce 1697 výklenkovou kapli,
která byla nedávno zachráněna – přestěhována a restaurována – na
křižovatce ulic Nádražní a Žitavská. Nepřehlédnutelný je náhrobek s malým sarkofágem, umístěný nalevo u bočního východu z areálu. Patří patnáctiletému Kajetánu Schubertovi a nechali jej zde postavit jeho rodiče.
Hned několik náhrobků ze 17. století je napravo od tohoto bočního
východu a patří rodině Nostitzů. Friedrich von Nostitz byl trauttmansdorffským panským na Grabštejně. Náhrobky, stejně jako křížová cesta,
sochy a areál okolo kostela byly nedávno postupně obnoveny v rámci
projektu Paměť v krajině Trojzemí.
Přesto, že se na hřbitově u kostela místem šetřilo a pohřbívalo se i v patrech, svojí kapacitou nestačil. V roce 1869 byl proto založen hřbitov nový,
v prostoru poblíž dnešních zahrádek a teplárny nad železniční tratí. Ač
byl krátce poté rozšířen, místa se na něm záhy nedostávalo. V roce 1898
byl otevřen zcela nový hřbitov, který využíváme dodnes. Jak už bylo
napsáno v úvodu, najdeme na něm řadu hrobů, které dokáží napovědět
leccos zajímavého o obyvatelích a historii města. Zmiňme alespoň hrob
Antona Tscharka, dlouholetého starosty města a majitele tiskárny. Nachází se zhruba v třetině levé strany hřbitovní zdi. Za první světové války
byl zrekvírován zvon ze vstupního objektu hřbitova. Po jejím skončení se
Anton Tscharek rozhodl věnovat zvon nový. Poprvé se rozezněl roku
1925, v den, kdy byl Anton Tscharek pohřben.
Podobně jako v Hrádku, i ve Václavicích byl od pradávna jako pohřebiště využíván areál okolo kostela sv. Jakuba, zbořeného v roce 1976. Donínský hřbitov byl založen v roce 1896. Přesné datum založení hřbitova
na Dolní Suché nevíme. Za to ale můžeme mluvit o hřbitově na nejkrásnějším místě, ukrytém ve stínu lesa.
-vš-
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Cena Města Hrádek nad Nisou

Mimořádná situace, ve které jsme se ocitli, si žádá mimořádná řešení.
28. října, v den nejdůležitějšího ze státních svátků naší republiky, se
v Hrádku nad Nisou tradičně předávají Ceny Města. I letos zastupitelé
vybírali z několika navržených kandidátů jména osobností, které si ocenění za svou práci pro město a jeho obyvatele zasloužily. K samotnému
předání ale dojít nemohlo. Přesto vám tři oceněné dnes alespoň představíme. V dalších číslech HRÁDECKA si budete moci přečíst rozhovory
s nimi. A až to situace umožní, dojde i na předání samotných cen.

Paní Edita Poláčková
Paní Edita Poláčková byla na Cenu Města Hrádek nad Nisou navržena za
dlouholetou činnost ve školství. 21 let působila na ZŠ T. G. Masaryka
jako její ředitelka. Po celou tuto dlouhou dobu se dokázala postarat
o bezproblémový chod školy. Ještě předtím ve škole několik let učila,
dalších pět let byla zástupkyní ředitelky školy. Ve škole v současnosti nadále vyučuje, hlavně matematiku a pracovní činnosti.
Ve funkci ředitelky školu úspěšně provedla změnami, kterými si v té
době prošlo české školství: přechodem na právní subjektivitu, zrušením
„osnov“ a tvorbou školních vzdělávacích plánů. V posledních letech probíhaly ve škole rozsáhlé rekonstrukce, které po stavební stránce řídilo
město, ale vedení školy se i tak muselo postarat o bezproblémový průběh výuky. Členové školního parlamentu, kteří nominaci p. Poláčkové
sepsali, oceňují i pohodovou a uvolněnou atmosféru, ve které probíhá
výuka na jejích hodinách.

Pan Miroslav Hochman
Pan Miroslav Hochman dostal Cenu Města Hrádek nad Nisou za své
dlouholeté aktivity pro rozvoj Dolního Sedla. Od zřízení osadních výborů v roce 2003 kromě jednoho roku zastával funkci předsedy osadního výboru Dolního Sedla. Na přelomu osmdesátých a devadesátých
let byl starostou jednotky sboru dobrovolných hasičů na Dolním Sedle.
Dosud působí jako člen jejího výboru. V letech 2006–2010 byl členem
Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou.
Díky aktivitám osadního výboru, který pan Hochman vedl, se na Dolním Sedle podařilo vybudovat sportovní hřiště se zázemím, rekonstrukcí
prošla hasičská nádrž a další se připravuje. Zapomenout bychom neměli
ani na záchranu kaple na Horním Sedle, na které se obyvatelé Horního
i Dolního Sedla, včetně Miroslava Hochmana, podíleli.

Pan Pavel Gorčica
Pan Pavel Gorčica převezme Cenu Města Hrádek nad Nisou za dlouholetou pomoc a spolupráci při rozvoji města. Dvacet let, až do roku 2018, působil jako ředitel firmy KSM Castings CZ. Za tu dobu se jemu a jeho týmu
podařilo navázat s městem vzájemnou spolupráci, která není úplně obvyklá. Zastupitelé města ocenili především dlouholetou podporu sportovních a kulturních akcí ve městě, ale také řady městských projektů, ze
kterých můžeme zmínit například rekonstrukci zahrady v MŠ Loučná, rekonstrukce dětských hřišť, pořízení veřejných hodin na rohu ulic Liberecká
a 1. máje, opravu ciferníků hodin ve věžích obou kostelů.
-vs-

Překvapení ke svátečnímu dni

Edita Poláčková

Miroslav Hochman

Všemožná omezení jsou důvodem, proč letos bylo nutné pojmout jinak
i předávání Cen Města Hrádek nad Nisou. Předány budou, až to situace
umožní, se všemi oceněnými ale byly v předstihu natočeny alespoň krátké
medailonky. Právě při natáčení jednoho z nich došlo k zajímavému „objevu“.
Před školou T. G. Masaryka se desítky let daří obrovským rododendronům. „Když už jsme odcházeli z natáčení, všiml jsem si velkého kamene nezvyklé barvy pod jedním z nich,“ řekl Vít Štrupl. Kámen takových
rozměrů se nemohl před školu dostat jen náhodou. „První myšlenkou,
která mi proběhla hlavou, bylo, že by to mohl být kámen spjatý se založením školy,“ dodává. Z dálky nebyla vidět žádná tabulka ani nápis. Pod
rododendron se ovšem po jeho prořezání dá vlézt. Při pohledu zblízka
se objeví nápis:
28. X.
1918–1928
V Hrádku nad Nisou tedy máme pomník připomínající založení samostatného československého státu, o kterém jsme dosud nevěděli. V
roce 1928 se v Hrádku hlásilo k české národnosti jen něco přes 10 % obyvatel, vznik samostatného Československa si i tak připomněli. K umístění
pomníku vybrali logicky půdu české školy, dnešní ZŠ T. G. Masaryka.
Škola byla otevřena jen tři roky předtím.
Pomník léty upadl v zapomnění. „Ptal jsem se několika lidí, někteří si
vzpomněli, že nějaký kámen před školou byl, ale o nápisu, natož jeho
spojení se vznikem republiky, nevěděli,“ upřesňuje Vít Štrupl. V městské
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Pavel Gorčica

kronice ani jiných dokumentech o tomto pomníku není ani zmínka.
Když si ale pozorně prohlédneme pohlednici odeslanou v roce 1937,
kámen na ní, napravo od vchodu a za plotem, patrný je.
A jak je to s tou neobvyklou barvou kamene? Na kameni prý byly namalované kosočtverce vylepšené o další grafické prvky, takže pan školník dostal za úkol kámen natřít. Možná právě nátěr pomohl zviditelnění
vytesaných znaků.
Vít Štrupl
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Mix dance – zavřená kniha?

Taneční skupinu Mix dance nejspíš zaregistrovali všichni, kdo se alespoň
čas od času přišli podívat na některou z akcí města Hrádek nad Nisou.
Při slavnostech je pravidelně tleskáním do rytmu podporovalo celé náměstí, ve svých show vždy překvapovali nápaditými choreografiemi
i nadšením, které vkládali do každého vystoupení. Poslední srpnový den
však na webu Domu dětí a mládeže Drak vyskočila nenápadná zpráva
o ukončení činnosti. Opravdu? Navždy? Daleko více otázek padlo v našem rozhovoru s Barborou Podlipnou, duší Mix dance.

Jak se člověk stane vedoucí úspěšného tanečního kroužku, tomu
musí něco předcházet?
Já jsem úplně od malička tancovala. Asi to mám v krvi, možná po mamince. Byla tanečnicí, začínala v době, kdy se mnou byla těhotná. Nedávno
jsem to počítala, sama jsem tančila celých dvacet let. Pauzu jsem měla
jen v době, kdy jsme se přestěhovali z Ústí nad Labem do Liberce. Dva
roky jsem se tenkrát věnovala hraní kuželek. Stejně mi to nedalo a k tanci
jsem se vrátila. Chodila jsem do Taktu Liberec. Jsem jejich odchovanec.
Takt Liberec je pro mne dodnes srdeční záležitost, krásné období, na které
ráda vzpomínám.
Hrádek nad Nisou se stal mým domovem po maturitě. Nevlastní sestra
tu hledala místo, kde by se tancování mohla věnovat. Možnost nabízel
jeden místní kroužek, kde sestra absolvovala konkurz. Jeho úroveň se mi
ale moc nezdála. To byl impuls k založení vlastního oddílu jako pobočky
libereckého Taktu. Projekt vydržel rok a půl. Důvody byly především ekonomické. Nebyli jsme místní, těžko se nám sháněla podpora. Vyšší členské poplatky nebyly pro každého a děti postupně ubývaly. Nakonec zbyly
ty opravdu zapálené, jenže v tak malém počtu, že jsme ekonomicky nevycházeli.
Poté se mi podařilo navázat spolupráci s místním tanečním kroužkem
Mystery. Domluvila jsem se s Janou Daňovou a Lenkou Pokornou. Obě
děvčata měla taneční základy, ale já mohla nabídnout víc. Psal se rok
2011 a já začala poprvé trénovat pod Domem dětí a mládeže v Hrádku
nad Nisou. Z dvaceti děvčat, které tam na začátku byly, mi zanedlouho
zůstaly jen tři. Najednou jsem po těch holkách něco chtěla, chtěla jsem,
aby to nějak vypadalo, aby měl trénink úroveň, aby měly fyzičku a nebylo
to jen takové „Já tancuju – jsem hvězda“.
Zůstaly tři děti, jak se potom dál vyvíjel zájem?
Přišly i další věci, byl to takový přechodový rok. Jana se odstěhovala do
Liberce a posléze kroužek úplně opustila. Zároveň došlo i ke změně názvu z Mystery na Mix dance. Nevím, co se stalo, ale najednou se objevil
i zájem. Mezi nejmenšími dětmi, kterých bylo nejvíc, se objevili i skuteční „držáci“, z nichž někteří v našem kroužku vydrželi až do konce. Byla
mezi nimi i Áďa Čiháková, která kroužek na konci i vedla, tak jsme si
vychovávaly i nástupce. Nejvíc jsme měli přibližně 60 dětí ve třech skupinách.
Kdo byli vedoucí Mix dance?
Jako vedoucí jsme měli paní Lenku Pokornou, která učí na základní škole
T. G. M. a kamarádku Gábinu Vlčkovou, stejně jako v mém případě odchovance Taktu Liberec. V roce 2015 nám přišla pomáhat Lenka Jungová.
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Jako pomocné lektorky působily Tereza Pokorná, Adéla Čiháková, Barbora
Jeřábková, Lenka Krčková a Kristýna Hochmanová. Byla tu i skupina větších dětí, které už realizovaly své vlastní nápady a chtěly si sestavu tvořit
samy. Od dospělých potřebovaly jen dozor.

Zajímavé téma, do jaké míry se mohly promítnout do vaší činnosti, podoby vystoupení nebo výběru hudby nápady samotných dětí?
Občas jsem dětem pustila muziku, ať si samy vymyslí pár osmiček (osmičky vychází z taktů a tanečníci se podle nich orientují), které pak naučí
ostatní. Z vymyšlených dílků se potom stavělo vystoupení. Později jsme
dětem nechávaly na výběr i hudbu. Mělo to i další důvod. To, co bavilo je
tancovat, co měli nakoukané z videí, to nebyl vždycky můj šálek kávy. Rozhodně jsem je ale nechtěla něčím odradit a tlačit do něčeho jen podle mě.
Výsledkem činnosti vašeho oddílu byly jen vystoupení a radost
z tancování nebo jste se účastnili i soutěží?
Měli jsme to tak, že hlavní byla samozřejmě radost z tancování. Nejviditelnějším výstupem byly taneční show pořádané pravidelně v květnu.
Když bylo dost času, choreografie byly hotové a termíny nekolidovaly
s jinými akcemi, například s tanečními a podobně, došlo i na soutěže.
Většinou se nám podařilo přivést nějakou medaili. S jednou choreografií, se kterou jsme to ani nepočítali, jsme získali i zlatou. To byl velký
úspěch.
Podařilo se vám vychovat nějaké tanečníky, kteří se tomuto
koníčku věnují dál a na vyšší úrovni?
Terka Pokorná u tancování vydržela, i když odešla na vysokou školu. Dodnes tancuje i soutěží v liberecké taneční skupině B-Soul. Pokud je mi
známo, propracovala se v B-Soulu mezi nejlepší. Momentálně je i lektorem. Jedna má příbuzná, která k nám také chodila, pokračuje v Taktu
Liberec, kde se vytancovala až do soutěžní složky. Je mezi 24 dětmi, které
pravidelně jezdí na soutěže opravdové extra ligy. To je asi nejvýznamnější
úspěch.
Mix dance v tuto chvíli bez ohledu na koronavirus a opatření
s ním spojená přerušil činnost, takže se nabízí otázka: vnímáte
to jako uzavřenou nebo rozepsanou knihu?
Nikdy neříkej nikdy, ale v tuto chvíli je to zavřená kniha. Děvčata, která
mi s vedením pomáhala, teď čeká důležitý a nelehký první ročník na vysoké škole. Vzdělání je nejdůležitější, to jsem vždy respektovala. Když
holky neměly hotové úkoly, nemohly na trénink. Přišel také čas, kdy se
musím věnovat své rodině a svým dětem. Je možné, že mě jednou moje
děti přivedou zpátky, pokud budou chtít dělat to, co já. Že se mi s nimi
nebude chtít dojíždět na tréninky do Liberce a raději otevřu kroužek znovu
tady. Ale nesmím na to být sama. Ono to opravdu vyčerpává. Aby se
člověk neopakoval, aby mohl stále nabízet něco nového, musí nejenom
trénovat. Musí se i někde vzdělávat, především tanečně. Na to mi teď
opravdu nezbývá čas, i když bych moc chtěla.
Jaká byla spolupráce s Domem dětí a mládeže Drak a městem
Hrádek nad Nisou?
Nejuzší, jaká mohla být. Domeček (Dům dětí a mládeže Drak) nás zřídil,
dělat jsem si ale mohla, co jsem chtěla. Vždy to však bylo po domluvě
s Laďkou (ředitelka DDM Drak Mgr. Ladislava Jurková). Zajišťovala nám
pronájmy tělocvičen, pronájem aparatury, vybavení jsme měli díky ní.
Zaštiťovala nás ohledně přihlášek, ochrany a pojištění. Díky městu jsme
zase byli vidět. Při vystoupeních na Hrádeckých slavnostech bývalo plné
náměstí.
Podělíte se se mnou o nějaký zážitek, který se vám v souvislosti
s Mix dance vybaví jako první?
Mě vždy potěšilo, jak to holky bavilo a že měly úspěch. Že i když už nejsou
součástí Mix dance, mají základy na to, aby tančily s těmi nejlepšími ve
své kategorii, což je pro mne i zadostiučinění, že jsem to snad nedělala
špatně. Že i přes to, že jsme byly na holky tvrdé, nebo že jsme po nich
chtěly výkony, co nebyly zadarmo, vždycky se k nám rok co rok vracely.
Nejvíc mě holky dostaly, když mi přišly zatancovat na mojí svatbu. To mne
rozbrečely.
Barboru Podlipnou vyzpovídal Roman Sedláček

ze společnosti

Monitoring důsledků těžby
v dole Turów na české
území se dál rozšiřuje
V okolí Uhelné vzniklo v průběhu měsíce října šedesát pět monitorovacích
bodů určených ke sledování poklesu terénu, který by mohla způsobit
rozšiřující se těžba v nedalekém polském uhelném dole Turów. Původní
představa byla vytvoření plošné sítě zahrnující přibližně stovku měřících
bodů. Podle vyjádření státního podniku Diamo se však zamýšlený plán
nepodařilo zrealizovat v plném rozsahu díky nesouhlasu místních farmářů a vlastníků pozemků. Ti neumožnili umístění kontrolních bodů na
svých pozemcích nebo v některých případech nesouhlasili ani s průjezdem techniky přes své pozemky tak, aby šlo body vytvořit na naplánovaných místech.
Body byly rozmístěny liniovým způsobem podél státní hranice v oblasti Oldřichova na Hranicích a Uhelné v délce téměř čtyř kilometrů. Jejich přesná poloha by měla být sledována po celou dobu důlní činnosti
v Turówě, tedy přibližně do roku 2040.

Odečty budou prováděny jednou za rok. K prvnímu zaměření výškové nivelace dojde ihned po dobudování sítě. Následná měření potom
ukáží, zdali v oblasti nedochází k poklesu terénu a nevzniká tu v důsledku těžby poklesová kotlina, popřípadě nebude-li zaznamenán jiný pohyb terénu. Celá soustava bodů kolem Uhelné bude zároveň připojena
do státního systému nivelace. Vyhodnocování údajů bylo stejně jako vytvoření kontrolních bodů svěřeno státnímu podniku Diamo.
Monitorovací body mají podobu tyče umístěné ve vrtu hlubším, než
je zámrzná hloubka. Potřebné vrty byly prováděny dvěma způsoby. Na
dostupných místech prostřednictvím vrtné soupravy do hloubky tří metrů. V ostatních případech přišel ke slovu půdní jamkovač – motorový
vrták obsluhovaný ručně. Potom vrty sahají do menší hloubky přibližně
2 metrů. Tyč je uvnitř vrtu ukotvena v betonu. Její horní část tvoří půlkulatá nerezová hlava, od které je možné provádět přesné odečty. Nadzemní část kontrolního bodu je navíc chráněna po obvodu betonovou
skruží, popřípadě i výstražnou tyčí označující jeho polohu v terénu nebo
uprostřed vzrostlé vegetace.
Plocha povrchového dolu Turów se v současnosti rozšiřuje směrem
k českému území a v následujících letech by měla dobývací prostor zastavit až státní hranice. Důl přímo sousedí s Hrádeckem, Frýdlantskem
a německým územím okolo Žitavy. Nejblíž těžbě je na české straně okrajová část města Hrádek nad Nisou Uhelná. Zásadním rizikem, které rozšiřování dolu Turów představuje, je pokles hladiny a ztráta podzemní
vody. Není však zdaleka jediným. Polská strana soustavně odmítá uznat,
že existence a rozšiřování dolu kontrolovaného státem prostřednictvím
energetické společnosti PGE má negativní důsledky na českém území.
V blízkosti hranic proto probíhá komplexní sledování rizikových faktorů.
V činnosti jsou vrty měřící hladinu spodní vody, měření hluku, prašnosti
i v našem článku zmíněná soustava bodů pro kontrolu poklesu terénu.
Výsledkem komplexního monitoringu by měly být přesné podklady pro
další jednání s polskou stranou i odpovědi na otázky, které nejen Hrádecko v souvislosti s polským povrchovým hnědouhelným dolem aktuálně
trápí.
-rs-
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Nové publikace z našeho
regionu

Neuplynul ani rok a na pultech prodejen se objevily tři zcela nové
knížky, které se jistě stanou potěšením všem ctitelům krajiny, kde žijeme.
Všechny tři jsou k mání i v informačním centru v Hrádku nad Nisou.
Marka Řeháčka není v Hrádku třeba moc představovat. Autor dvou
velkých knih o Hrádku a desítek dalších titulů putuje krajinou v každé
volné chvíli. Jeho knihy přinášejí nejen fakta často dávno zapomenutá,
ale i osobní zážitky, mnohdy velmi inspirativní.
První knihou se Marek Řeháček vrací do blízkého okolí Hrádku nad
Nisou. Toulání Lužickými horami je rozděleno do třech svazků. Právě
nyní spatřil světlo světa díl první, nazvaný Krajina skal. Kniha popisuje
relativně kompaktní území mezi Hrádkem nad Nisou, Jablonným, Petrovicemi a Oybinem. Nekončí ale na státní hranici, na německé straně
zahrnuje území končící mezi Oybinem a Jonsdorfem, na straně české
pak pokračuje zhruba v linii silnice Jablonné v Podještědí – Petrovice. Již
z větší části připravená kniha druhá nazvaná Mezi Hvozdem a Luží by
měla, patrně roku 2022, pokračovat vyprávěním nejen o samotných
vrcholech Luže a Hvozdu, ale také o velebné krajině studánek, božích
muk, podstávkových chalup a květnatých luk táhnoucí se od Lemberku
až k Horní Světlé. Celá trilogie by měla být v budoucnu ukončena třetí
knihou nazvanou Okolo Jedlové. Kniha je bohatě ilustrovaná kresbami
druhého v Hrádku dobře známého autora – Petra Ferdyše Poldy.
V polovině listopadu vyjde další kniha Marka Řeháčka, která navazuje
na sérii knih o rozhlednách a vyhlídkových místech. Po rozhlednách už
Marek Řeháček s Janem Pikousem putovali v Lužických horách, Jizerských horách a Českém ráji, vloni přidali skalní vyhlídky Českého ráje
a nyní přicházejí s Příběhy skalních vyhlídek Jizerských hor. „Vedle
historických údajů, horského filosofování a poznámek z mých cest zde
budou i vzpomínky na řadu rekonstrukcí vyhlídek prováděných členy Jizersko-ještědského horského spolku,“ říká Marek Řeháček.
Kniha se věnuje specifickému turistickému fenoménu Jizerských hor,
jímž jsou vyhlídky na žulových skalách, které byly na řadě míst přímými
předchůdkyněmi mezi turisty dnes známějších jizerskohorských rozhleden. V průběhu 20. století ale sláva řady vyhlídek pohasla. Některé byly
dokonce zničeny či ponechány svému osudu. Řada z nich ale byla –
i díky iniciativě a dobrovolné práci autorů knihy – na počátku 21. století
opětovně obnovena a dnes slouží nejen jako trvale přístupná místa dalekého rozhledu, ale také jako prostor k rozjímání v nádherné a regenerující se přírodě Jizerských hor. Jak říká autor: „Zdá se mi tedy, že výhled
do širé krajiny je jedním z největších léků na všechny bolesti duše a zárukou dobré nálady.“
Třetí knížkou, kterou vám chceme představit, je pokračování Pověstí
Lužických hor od Hany Doskočilové. První kniha vyšla vloni a mezi čtenáři vzbudila velký zájem. Je v ní řada dosud nepublikovaných příběhů,
které autorka zaznamenala z vyprávění obyvatel Lužických hor. Několik
lidí inspirovala k předání dalších příběhů, a tak vznikl díl druhý. Oba díly
Pověstí jsou bohatě ilustrované a potěší i dětské čtenáře.
Ke třem právě vydaným knihám ještě přibývají stolní a nástěnné kalendáře s fotografiemi Matyáše Gála, které jsou věnovány Lužickým horám, Liberci, vlakům a krajině. Stačí si vybrat.
Vít Štrupl
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Běh Císařským údolím

V netradičním podzimním termínu se letos konal Běh Císařským údolím.
Místo posledního dubnového víkendu, kdy byla celá republika v karanténě, zvolili pořadatelé první říjnový víkend. A bylo to opravdu o fous,
hned od pondělí se hromadné sportovní akce opět nesměly konat.
Na startovní listině se objevilo 95 jmen. Velmi dobrou zprávou je, že
dvě třetiny tvořily děti, jejichž hlavním „dodavatelem“ bylo hrádecké
Cvičení Lída.
Vítězové jednotlivých kategorií 44. ročníku Běhu Císařským
údolím:
Batolata dívky 50 m:
Valerie Martínková
Batolata chlapci 50 m:
Adam Jakubec
Předškoláci dívky 100 m:
Elen Manhartová
Předškoláci chlapci 100 m:
Ondřej Šíma
Žákyně A 220 m:
Valerie Suková
Žáci A 220 m:
Michal Svatoš
Žákyně B 440 m:
Aneta Zavacká
Žáci B 440 m:
Matěj Trávníček
Žákyně C 660 m:
Tereza Farská

Žáci C 660 m:
Žákyně D 3 000 m:
Žáci D 3 000 m:
Ženy 3 000 m:
Muži 3 000 m:
Ženy 5 000 m:
Muži 5 000 m:
Ženy 13 000 m:
Muži 13 000 m:

ze sportu

Jakub Manhart
Jolana Zavacká
Jakub Manhart
Jana Zavacká
Rostislav Zavacký
Jana Jarošová
Vladimír Kolář
Jana Farská
Petr Lajtkep

-vš-

Hrádecké seniorky soutěžily
v Trojboji
Cvičení Lída ještě před zahájením platnosti opatření nařízených vládou
a zákazu sportovních akcí stihlo za podpory města Hrádek nad Nisou
uspořádat Trojboj seniorek. Závodní klání bylo z důvodu koronavirové
krize pouze pro členky. Stalo se důstojnou náhradou za zrušené Krajské
seniorské hry v Semilech. V restauraci Tenis se sešlo 16 členek, které za
krásného počasí sehrály turnaj v minigolfu. Po společné večeři přišly na
řadu další disciplíny. Za vydatného vzájemného fandění poměřily
závodnice své síly v bowlingu a šipkách. Za vynikající sportovní výkony
obdržela každá z účastnic malou pozornost, krém na ruce a mýdlo. Odměna ani celkové výsledky však nebyly tím hlavním. Seniorky si především užily krásné odpoledne plné pohody a zábavy, které byly nakonec
tou nejlepší odměnou pro všechny zúčastněné.
Lída Robová
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Ostrov života zřídil linku pro pomoc v nouzovém stavu

Podobně jako na jaře, nejsme lhostejní k situaci, ve které se naše země
ocitla. Stále častěji se na nás v této době lidé obrací s prosbou o pomoc
nebo radu. Protože je mezi námi řada lidí ochotných pomoci v nejrůznějších situacích a zároveň jsme napojeni na organizace, které umí
zajistit například doučování dětí, pomoc s oddlužením nebo jinými ekonomickými problémy, péči o seniory a podobně, rozhodli jsme se tuto
pomoc nabídnout a koordinovat.
K tomuto účelu jsme zřídili speciální telefonickou linku, na kterou je
možné volat každý den v době od 8 do 20 hodin.

Linka pro pomoc v nouzovém stavu
731 333 522

Co můžeme zajistit:
* Vyzvednutí léků, dovoz nákupu nebo obědů lidem v karanténě.
* Zapůjčení zdravotních pomůcek (chodítka, vozíky, mobilní toalety apod.).
* Finanční výpomoc pacientům pozitivním na covid-19 na pokrytí výdajů
souvisejících s onemocněním.
* Kontakty na stacionáře, nemocnice, terénní pečovatelskou službu apod.
* Zprostředkování doučování dětí a odlehčovací služby.
* Zprostředkování služeb finančního poradenství pro nouzové případy
(exekuce, insolvence, právní poradenství).
* Informace týkající se příspěvků na péči o osobu blízkou a dalších sociálních dávek.
* Psychologickou pomoc.

Nebojte se říct si o pomoc nebo o radu. Pomůžeme, poradíme nebo pomoc zprostředkujeme. V této mimořádné době je důležité si navzájem
pomáhat a my jsme tu pro vás.

Děkujeme p. Motlovi a firmě MAXEL, s. r. o., která nám pro tyto účely
darovala SIM kartu.

V rámci dotačního projektu Euroregionu NISA, Prevence závislosti v Trojzemí, ve spolupráci s městem Hrádek nad Nisou zveme vychovatele
a vychovatelky z mateřských škol a družin na školení ve dnech 13. 11.
a 8. 12. 2020, vždy od 9 do 15 hodin.

Konkrétní podněty pro večery s rodiči
Závazná přihláška:
Písemně emailem do 10. 11. na workshop 13. 11. a do 3. 12. na workshop 8. 12.
Michaela Janyska

Pozvánka na workshop: Podpora životních kompetencí –
posílit děti pro zdravý život

Věra Baumgartnerová

Internationale Zusammenarbeit, Stadt Zittau
E-mail: m.janyska@zittau.de

„Životní kompetence má ten, kdo sám sebe zná a má rád, je empatický,
kriticky a kreativně přemýšlí, kdo umí komunikovat a navazovat vztahy,
dělá promyšlená rozhodnutí, úspěšně řeší problémy a zvládá city a stres.“

Společenská rubrika

WHO, světová zdravotnická organizace – WHO 1994

Základ pro životní kompetence je tvořen v prvních rocích života
Mateřská škola nabízí, kromě rodiny, širokou paletu nácvikových a učebních možností pro vyvinutí a posílení těchto kompetencí. Životní kompetence se také označují jako ochranné faktory a podporují osobní
zdraví. Mateřské školy jsou místa raného vzdělávání, která osloví takřka
všechny děti a nabízí cenný základ pro tvorbu životních kompetencí.
Proto je důležitým segmentem podpora, školení pedagogických pracovníků v oblasti konceptů a metod životních kompetencí, aby se podařilo
oslovit potenciál dětí.
Místo konání:
Deutscher Kinderschutzbund (DKSB) Ortsverband Zittau, e. V., Goethestraße 2, 02763 Zittau
Kurzovné:
bez poplatku, občerstvení a nápoje budou k dispozici, zajištěn překlad
do češtiny
Referentky:
Bernadette Liebich – odborný referát pro plánování rodiny v kraji Görlitz,
DKSB OV Zittau, e. V.
Anett Rafelt – odborný a koordinační referát Prevence závislosti Saska /
odbor podpora životních kompetencí, Sächsische Landesvereinigung
für Gesundheitsförderung, e. V.
Obsah školení:
Životní kompetence je možné podpořit již v raném věku, posílí člověka,
aby se chránil před závislostmi. Obzvláště v době médií je toto téma
aktuální ve školkách. Aby bylo možné žít zdravě, měly by se tyto kompetence rozvinout již v této životní fázi.
V tomto workshopu se budeme věnovat následujícím tématům
a zkoušet je v praxi:
Rizikové a ochranné faktory
Posílení životních kompetencí
Podpora ve školce a v družině
Příklady z praxe, jak zacházet s pocity, konflikty a stresem

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

70 let
80 let
81 let
82 let
84 let
86 let
88 let
91 let
92 let

Stanislav Doležal, Mária Turtáková
Marie Prchlíková
Adolf Tauchmann
Jiří Kubáč
Mária Moťovská, Helena Gottsteinová
Jaroslav Němeček
Zdeněk Baum, Zdenka Kolaříková
Miloslava Součková
Walter Wiener
Monika Korbelářová, matrikářka

Poplatky za inzerci v měsíčníku

HRÁDECKO

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

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

cena
200 Kč
500 Kč
1 000 Kč
1 600 Kč
3 000 Kč
cena dohodou
2 Kč
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Tip na výlet

Výlety do přírody jsou jedna z mála aktivit, které nám po zavedení opatření proti koronaviru zůstaly. A protože vám nemůžeme nabídnout
kulturní akce u našich sousedů, máme pro vás tentokrát tip na výlet v našem blízkém okolí, který se dá podniknout s rodinou.

Zřícenina hradu Hamrštejn
Hrad založený v první třetině 14. století plnil funkci opevněného sídla
a správního centra pro okolní majetky Bieberštejnů. Kdysi významný
hrad, který měl dohlížet na těžbu a zpracování železné rudy, dnes připomíná jen obvodová zeď, zbytky dvou věží a zdi obytné budovy.
Najdeme je nedaleko Machnína. Hrad byl postaven na skalním hřebenu Ovčí hory zvaném Zámecký kopec nad meandrem Lužické Nisy.
Pokud pojedeme vlakem, stačí vystoupit na zastávce Machnín-hrad.
Kdybychom se chtěli trochu projít, potom můžeme zvolit cestu z Machnína po žluté nebo z Andělské Hory po modré turistické značce. V obou
případech jde o nenáročný pochod po přístupných cestách. Až poslední
úsek přímo k hradu musíme stoupat poměrně strmou lesní cestou.
V areálu hradu, respektive toho, co z něj zbylo, potěší parkový stůl, kde
se dá uspořádat malý rodinný piknik. Přímo na hradě toho krom rozvalin k vidění mnoho není. Místo ale má své kouzlo a přímo vybízí k fantazírování o tom, jak asi v dobách své největší slávy vypadalo.

Přímo pod hradem, pod viaduktem, si nenechte ujít transbordér. Je to
vlastně upravená lanovka, která slouží k přepravě lidí přes řeku. V kabině,
která pojme až 6 lidí, se snadno, za pomocí vlastní síly, dostanete z jednoho břehu na druhý. Unikátní zařízení nahradilo lávku strženou povodní v roce 2010 a u nás v Čechách je jediné svého druhu. Lanovka je
bezpečná a její obsluhu hravě zvládnou i větší děti. A především je to
moc baví. Udělejte si na transbordér čas, protože jedna jízda jim určitě
stačit nebude.
Věra Baumgartnerová

tip na výlet

Zima se blíží… Na cestu za
pacienty jsme připraveni!
Cesta za pacienty někdy nebývá lehká a někdy ani nevede po silnici. Ať
už se jedná o zraněné v terénu nebo o ty, kdo naši pomoc potřebují
doma, zejména v zimních měsících je občas velmi obtížné dojet sanitou
až k místu zásahu. Řidiči Zdravotnické záchranné služby Libereckého
kraje proto pravidelně zdokonalují své znalosti a dovednosti, aby nejen
cesta k pacientovi, ale i s ním do zdravotnického zařízení byla co nejbezpečnější.
V září se proto většina řidičů ZZS LK vystřídala na praktickém školení
v bývalém vojenském areálu v Ralsku. Pod vedením instruktorů z vlastních řad obnovili své znalosti, naučili se něco nového a vyzkoušeli si
jízdu sanitou v opravdu těžkém terénu. Na cvičení, které ZZS LK pořádá
již druhým rokem vlastními silami, se řidičů za zpřísněných bezpečnostních a hygienických podmínek (kvůli riziku nákazy covidem-19) vystřídalo celkem 120. „První ročník cvičení řidičů ve vojenském prostoru
Ralsko byl úspěšný a měli jsme na něj skvělou zpětnou vazbu od zaměstnanců. Letos jsme na něj navázali podobným scénářem, samozřejmě
s drobnými úpravami. Stěžejní částí byly stejně jako loni praktické jízdy
v terénu, vzhledem k tomu, že hodně pršelo, byly místy opravdu výživné,“ řekl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michael
Georgiev. „Soustředili jsme se na dohledávání pacienta v nepřístupném
terénu – na místě bylo i mobilní operační středisko. V rámci teoretické
výuky se řidiči věnovali rozboru dopravních nehod nebo pravidlům,
která pro nás na silnicích platí v době, kdy je sanita ve výjezdu, a podobně,“ doplnil.
Záchranáři pravidelně trénují krizové brzdění, jízdu ve vysoké vodě,
zvládnutí smyku či nácvik zvláštních krizových situací včetně překážek
na silnici. „Díky podpoře Libereckého kraje a vojenských lesů se nám
v Ralsku nabídl ideální výcvikový prostor pro to, aby si každý řidič mohl
na vlastní kůži vyzkoušet jízdní vlastnosti vozu v terénu, který v Libereckém kraji může kdekoliv potkat. Protože u nás to není jen o městech
a silnicích. Lokalit, kde jsou lidská obydlí, chaty, chalupy je všude dost
a kolikrát je pro posádky opravdu náročné je dohledat, mnohdy je to
právě o takovýchto cestách na hranici sjízdnosti,“ uvedl Georgiev.

inzerce

11. ãíslo,
listopad 2020

11

Podzimně zbarvený Hrádek a okolí
Na stránku, kde obvykle uveřejňujeme kulturní kalendář, by to s listopadovou (ne)možností pořádat kulturní akce byl více než smutný pohled. Proto
jsme se rozhodli pro několik snímků našeho krásného města přebarveného
podzimem. Nevíme, jak vás, ale nás tyhle záběry nikdy nepřestanou bavit.

I přesto věříme, že v dohledné době už budeme moci opět zvát na akce
a do kina. Prozatím si vychutnejte krásy podzimu tak, jak je svým objektivem zachytil Roman Sedláček.
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